
BOQ แผน่ที ่1/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)
สรุปราคาค่าก่อสร้าง

1           ส่วนท่ี 1 /ค่างานต้นทุน
2           ส่วนท่ี 2 /ครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง
3           ส่วนท่ี 3 /ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี (ถ้ามี)

รวมราคา
ค่าด าเนินการและผลก าไร.............................%

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม.......7.00.....%

รวมเป็นเงินค่างานก่อสร้างท้ังส้ิน
ตัวอักษร (.................................................................................................)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)



BOQ แผน่ที ่2/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1          กลุ่มงำนท่ี 1 /งำน.ก่อสร้ำง 
1.1         กลุ่มงานท่ี 1 /งาน.ค่างานก่อสร้าง ตึก 1A 1 หน่วย
1.2         กลุ่มงานท่ี 1 /งาน.ค่างานก่อสร้าง ตึก 2A-ID 1 หน่วย
1.3         กลุ่มงานท่ี 1 /งาน.ค่างานก่อสร้าง ตึก 3B 1 หน่วย
1.4         กลุ่มงานท่ี 1 /งาน.ค่างานก่อสร้าง ตึก 4B-ID 1 หน่วย

1.5         
กลุ่มงานท่ี 1 /งาน.ค่างานก่อสร้าง งานทางเดินเช่ือมระหว่าง

อาคาร (5W)
1 หน่วย

1.6         กลุ่มงานท่ี 1 /งาน.ค่างานก่อสร้าง งานภูมิสถาปัตยกรรม (6L) 1 หน่วย

1.7         กลุ่มงานท่ี 1 /งาน.ค่างานก่อสร้าง ตกแต่งกรอบอาคารภายนอก 1 หน่วย
รวม



BOQ แผน่ที ่3/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

2          กลุ่มงำนท่ี 2 /งำน.ครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง
2.1         งานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง ตึก 1A 1 หน่วย
2.2         งานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง ตึก 2A-ID 1 หน่วย
2.3         งานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง ตึก 3B 1 หน่วย
2.4         งานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง ตึก 4B-ID 1 หน่วย
2.5         งานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร (5W) 1 หน่วย
2.6         งานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง งานภูมิสถาปัตยกรรม (6L) 1 หน่วย
2.7         งานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง ตกแต่งกรอบอาคารภายนอก (7F) 1 หน่วย

รวม



BOQ แผน่ที ่4/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

3          กลุ่มงำนท่ี 3 /งำน..ค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นต้องมี (ถ้ำมี)
3.1         งานร้ัวช่ัวคราวพร้อมประตูเข้าออกปิดก้ันพ้ืนท่ีรอบโครงการ 1 หน่วย
3.2         งานระบบป้องกันฝุ่นและกันวัสดุตกหล่นตามข้อบังคับ 1 หน่วย
3.3         ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานท่ีก่อสร้าง 1 หน่วย
3.4         ค่าใช้จ่ายลิฟต์ขนส่ง จ านวน 2 ชุด 1 หน่วย
3.5         ค่าใช้จ่าย TOWER CRANE จ านวน 1 ชุด  1 หน่วย
3.6         ค่าใช้จ่าย MOBILE CRANE 1 หน่วย
3.7         ค่าท าความสะอาดภายนอกอาคาร โรยตัวนอกอาคาร 1 หน่วย
3.8         ค่าใช้จ่าย กระเช้าไฟฟ้า 1 หน่วย

รวม



BOQ แผน่ที ่5/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

TOTAL WORKLOAD  SUMMARY (1A-A)
กลุ่มงำนท่ี 1 /งำน.ก่อสร้ำง 

1.0         CONSTRUCTION PREPARATION WORK (งานเตรียมการก่อสร้าง) 1 Job
2.0         STRUCTURAL WORK (งานโครงสร้าง) 1 Job
3.0         ARCHITECTURE (งานสถาปัตยกรรม) 1 Job
4.0         SANITATION SYSTEM WORK (งานสุขาภิบาล) 1 Job
5.0         ELECTRICAL SYSTEM WORK (งานระบบไฟฟ้า) 1 Job
6.0         AIR CONDITIONING SYSTEM AND VENTILATION SYSTEM (งานระบบปรับอากาศและงานระบบระบายอากาศ)1 Job
7.0         หมวดงานห้อง DATA CENTER 1 Job

กลุ่มงำนท่ี 2 /งำน.ครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง
8.0         หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง
8.1         หมวดงานระบบพิเศษ 1 Job
8.2         เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 1 Job

Sum Total ( 8 )



BOQ แผน่ที ่6/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1.0        CONSTRUCTION PREPARATION WORK 

งานร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิมพร้อมขนท้ิง

         1.1 FLOOR G

 - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง  ตร.ม

     • ร้ือถอน Car Stopper (พ้ืนท่ีก้ันห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า)  งาน

 - งานร้ือถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสี  ตร.ม

         1.2 FLOOR 2

 - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น  ตร.ม

 - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบประตูบานเปิดเด่ียวไม้ ขนาด 0.80 x 2.05 ม. (D-1)  ชุด

     • วงกบหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 1.20 x 1.05 ม.

 (AW-3)
 ตร.ม

 - งานร้ือถอนวัสดุกรุผนัง  ตร.ม

 - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง  ตร.ม

 - งานร้ือถอนสุขภัณฑ์  ชุด

         1.3 FLOOR 3

 - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น  ตร.ม

 - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย 

ขนาด 2.35 x 2.20 ม. (TAL-1) 2 บาน
 ตร.ม

         1.4 FLOOR 4

 - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น  ตร.ม

 - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบประตูบานเปิดเด่ียวไม้ ขนาด 0.80 x 2.05 ม. (SV-1)  ชุด

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย 

ขนาด 2.35 x 2.20 ม. (TAL-1) 3 บาน
 ตร.ม

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย 

ขนาด 2.45 x 2.20 ม. (TAL-1A) 3 บาน
 ตร.ม

         1.5 FLOOR 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20

 - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น  ตร.ม



BOQ แผน่ที ่7/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย 

ขนาด 2.35 x 2.20 ม. (TAL-1) 3 บาน/ช้ัน
 ตร.ม

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย 

ขนาด 2.45 x 2.20 ม. (TAL-1A) 3 บาน/ช้ัน
 ตร.ม

         1.6 FLOOR 16

 - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น  ตร.ม

 - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย 

ขนาด 2.35 x 2.20 ม. (TAL-1) 3 บาน
 ตร.ม

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย 

ขนาด 2.45 x 2.20 ม. (TAL-1A) 3 บาน
 ตร.ม

 - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง  ตร.ม

 - งานร้ือถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสี  ตร.ม

1.7         FLOOR 21

SUM TOTAL 1

2.0        STRUCTURAL WORK

2.1         งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 4 ห้อง DATA CENTER

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 35 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

 - เหล็กรูปพรรณ

 - C-150x50x20x3.2mm  (6.76 kg/m)  กก.

 - H-400x300x10x16mm (107 kg/m)  กก.

 - H-400x400x13x21mm (172 kg/m)  กก.

 - H-800x300x14x26mm (210 kg/m)  กก.

 - Plate หนา 10 มม.  กก.

 - Plate หนา 12 มม.  กก.



BOQ แผน่ที ่8/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Plate หนา 20 มม.  กก.

 - Plate หนา 26 มม.  กก.

 - Plate หนา 30 มม.  กก.

 - Anchor Rod M20  ชุด

 - ติดต้ังแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 24 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบ

สังกะสี
 แผ่น

 - ทาสีกันสนิมและน้ ามัน  ตร.ม.

         2.2 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 5

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

         2.3 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 6

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

         2.4 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 8

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.



BOQ แผน่ที ่9/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

         2.5 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 9

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

         2.6 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 10

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

         2.7 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 11

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

         2.8 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 12

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.



BOQ แผน่ที ่10/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

         2.9 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 12A

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

              2.10 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 14

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

       2.11 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 15

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.



BOQ แผน่ที ่11/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

       2.12 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 16

 - ติดต้ังแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ CFRP SHEET  ม.

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

       2.13 งานเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างพ้ืน ช้ัน 17

 - ปรับระดับพ้ืนโครงสร้างด้วย DENSITY FOAM หนา 15 ซม.  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 6 mm @ 0.15 mm.  กก.

 - ลวดผูกเหล็ก  กก.

 - คอนกรีตทับหน้า หนา 5 ซม.  (ใช้คอนกรีตแห้ง 240 Ksc. 50

กก/ถุง)
 ลบ.ม.

SUM TOTAL 2

        3.0  ARCHITECTURE 

         3.1 FLOOR G

งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F1 พ้ืน คสล ผสมน้ ายากันซึม  ตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

ทาทับด้วย EPOXY Coating (ห้อง GEN)
 ตร.ม.

     • ทาทับผิวพ้ืน EPOXY COATING 800 MICRON  ตร.ม.

 3.1.1 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - D ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - D5 ผนังกรุแผ่นใยหินชนิดแข็ง ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 80 

kg/m. ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.
 ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.



BOQ แผน่ที ่12/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.1.2 งานประตู-หน้าต่าง

 - D1.1 วงกบบานประตูเหล็กบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟหนาไม่

น้อยกว่า 1.6 มม. พับข้ึนรูปประกบ 2 ด้าน พร้อมติดต้ังฉนวนซับ

เสียงใยแก้วชนิดหนาแน่นสูง ขนาด 2.10 x 2.05 ม.

 ชุด

 3.1.3 งานทาสี

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - 3 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายนอก สีโทนเทาเข้ม (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 3.1.4 งานฝ้าเพดาน

 - C2 ฝ้าแผ่นใยหินชนิดแข็ง ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 80 kg/m.

 ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.
 ตร.ม.

         3.2 FLOOR 2

 3.2.1 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.2.2 งานประตู-หน้าต่าง

 - D2.1 ประตูบานเปิดเด่ียว โครงเคร่าไม้เน้ือแข็งกรุไม้อัดหนา

ชนิดกันช้ืนหนา 6 mm.ท าสีเทา / อ้างอิง CODE สีอาคารเดิม 

ขนาด 0.90x2.05 ม.

 ชุด

 3.2.3 งานทาสี

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

         3.3 FLOOR 3



BOQ แผน่ที ่13/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 3.3.1 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.3.2 งานประตู-หน้าต่าง

 - D3.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

4.89x2.40 ม.
 ชุด

 - D3.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.71.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D3.3 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x1.10 ม.
 ชุด

 - D3.4 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D3.5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด

 3.3.3 งานทาสี

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

         3.4 FLOOR 4

 3.4.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.4.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่14/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.4.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D4.1 บานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเล่ือนเด่ียว 

ขนาด 1.05x2.15 ม.
 ชุด

 - D4.2 บานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเล่ือนเด่ียว 

ขนาด 0.95x2.15 ม.
 ชุด

 - D4.3 บานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเล่ือนเด่ียว 

ขนาด 1.05x2.55 ม.
 ชุด

 - D4.4 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.40x2.40 ม.
 ชุด

 - D4.5 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

8.48x2.40 ม.
 ชุด

 - D4.6 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x1.10 ม.
 ชุด

 - D4.7 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

13.55x2.40 ม.
 ชุด

 - D4.8 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

4x2.40 ม.
 ชุด

 - D4.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

1.75x2.40 ม.
 ชุด

 - D4.10 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

7.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D4.11.1 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.05 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่15/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D4.11.2 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D4.12 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D4.13 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 2.60x2.40 ม.  ชุด

 - D4.14 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดคู่

 ขนาด 1.75x2.40 ม.
 ชุด

 - D4.15 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - W4.1 หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย ขนาด 6.25x2.00 ม.  ชุด

 - W4.2 หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย ขนาด 6.60x2.00 ม.  ชุด

 3.4.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 0.90x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ช่ัน  ชุด

 - ราวแขวนฝักบัว  ชุด

 - วาล์วเปิด - ปิดน้ าแบบก้านโยก  ชุด

 - ท่ีวางสบู่  ชุด

 - ราวแขวนผ้า 60 ซม.  ชุด

 - อ่างล้างภาชนะ  ชุด



BOQ แผน่ที ่16/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

     • ก็อกอ่างล้างภาชนะแบบก้านโยก  ชุด

     • สะดืออ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างภาชนะแบบกระปุกทองเหลืยงชุบโคมเม่ียม

 ชาร์ป 12"
 ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.4.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.4.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

         3.5 FLOOR 5

 3.5.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.5.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.



BOQ แผน่ที ่17/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 3.5.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D5.1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.45x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.3 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.4 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40 

ม.
 ชุด

 - D5.5 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.8 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40 

ม. (ห้องน้ า 4)
 ชุด

 - D5.8 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40 

ม. (ห้องขยะ)
 ชุด

 - D5.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.65x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.10 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.11 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.12 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ลูกฟักกระจกใน หนา 6 มม. ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D5.13 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.80x2.40 ม.
 ชุด

 3.5.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด



BOQ แผน่ที ่18/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 0.80x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - อ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ก็อกอ่างล้างภาชนะแบบก้านโยก  ชุด

     • สะดืออ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างภาชนะแบบกระปุกทองเหลืยงชุบโคมเม่ียม

 ชาร์ป 12"
 ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.5.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.5.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

         3.6 FLOOR 6



BOQ แผน่ที ่19/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 3.6.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.6.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.6.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D6.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D6.2 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D6.3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D6.4 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D6.5 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40 

ม.
 ชุด

 - D6.6 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D6.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 1.65x2.40 ม.
 ชุด

 - D6.8 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D6.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด

 - D6.10 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.9x2.40 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่20/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - W6.1 หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย ขนาด 5.45x1.00 ม.  ชุด

 3.6.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - อ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ก็อกอ่างล้างภาชนะแบบก้านโยก  ชุด

     • สะดืออ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างภาชนะแบบกระปุกทองเหลืยงชุบโคมเม่ียม

 ชาร์ป 12"
 ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.6.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.6.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่21/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

         3.7 FLOOR 7

 3.7.1 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.7.2 งานประตู-หน้าต่าง

 - D7.1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม.  ชุด

 - D7.2 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x1.10 ม.
 ชุด

 - D7.3 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D7.4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D7.5 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.7.3 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - อ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ก็อกอ่างล้างภาชนะแบบก้านโยก  ชุด

     • สะดืออ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างภาชนะแบบกระปุกทองเหลืยงชุบโคมเม่ียม

 ชาร์ป 12"
 ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 3.7.4 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่22/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

         3.8 FLOOR 8

 3.8.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.8.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.8.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D8.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D8.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D8.3 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40 

ม.
 ชุด

 - D8.4 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D8.5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D8.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม.  ชุด

 - D8.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D8.8 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D8.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่23/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D8.10 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.60x2.40 ม.
 ชุด

 3.8.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - อ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ก็อกอ่างล้างภาชนะแบบก้านโยก  ชุด

     • สะดืออ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างภาชนะแบบกระปุกทองเหลืยงชุบโคมเม่ียม

 ชาร์ป 12"
 ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.8.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.8.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่24/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

         3.9 FLOOR 9

 3.9.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.9.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.9.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D9.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.93x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.3 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 5.65x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.4 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x1.10 ม.
 ชุด

 - D9.5 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.7 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.8 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.9 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40 

ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่25/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D9.10 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.11 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.12 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด

 - D9.13 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.9.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - อ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ก็อกอ่างล้างภาชนะแบบก้านโยก  ชุด

     • สะดืออ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างภาชนะแบบกระปุกทองเหลืยงชุบโคมเม่ียม

 ชาร์ป 12"
 ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.9.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่26/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.9.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.10 FLOOR 10

 3.10.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.10.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.10.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D10.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D10.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D10.3 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D10.4 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D10.5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D10.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่27/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D10.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D10.8 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด

 - D10.9 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.10.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - อ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ก็อกอ่างล้างภาชนะแบบก้านโยก  ชุด

     • สะดืออ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างภาชนะแบบกระปุกทองเหลืยงชุบโคมเม่ียม

 ชาร์ป 12"
 ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.10.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่28/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 3.10.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.11 FLOOR 11

 3.11.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.11.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.11.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D11.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D11.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D11.3 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D11.4 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D11.5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D11.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D11.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.60x2.40 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่29/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D11.8 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด

 - D11.9 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.11.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.11.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.11.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.12 FLOOR 12

 3.12.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่30/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 3.12.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.12.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D12.1 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D12.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D12.3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D12.4 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D12.5 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x1.10 ม.
 ชุด

 - D12.6 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D12.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D12.8 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D12.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด

 - D12.10 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.12.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด



BOQ แผน่ที ่31/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.12.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.12.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.13 FLOOR 12A

 3.13.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.13.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.



BOQ แผน่ที ่32/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.13.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D12A.1 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 

1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 6.75x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.4 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.5 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 3.05x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.7 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.8 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.10 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D12A.11 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.13.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด



BOQ แผน่ที ่33/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.13.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.13.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.14 FLOOR 14

 3.14.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.14.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.14.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D14.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x1.10 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่34/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D14.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D14.3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D14.4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D14.5 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D14.6 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D14.7 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D14.8 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D14.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด

 - D14.10 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.14.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 0.80x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด



BOQ แผน่ที ่35/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.14.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.14.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.15 FLOOR 15

 3.15.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.15.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.15.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D15.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D15.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่36/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D15.3 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D15.4 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D15.5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D15.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D15.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด

 - D15.8 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D15.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D15.10 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D15.11 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม.  ชุด

 - D15.12 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.15.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด



BOQ แผน่ที ่37/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.15.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.15.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.16 FLOOR 16

 3.16.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.16.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.16.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D16.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.2 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่38/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D16.3 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x2.05 ม.
 ชุด

 - D16.4 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.745x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.7 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.20x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.8 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D16.9 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.10 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียว ขนาด 2.00x2.40 ม.  ชุด

 - D16.11 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.12 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 3.55x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.13 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 4.40x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.14 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D16.15 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 3.05x2.40 ม.
 ชุด

 - W16.1 หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย ขนาด 1.85x1.00 ม.  ชุด

 3.16.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด



BOQ แผน่ที ่39/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.16.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.16.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.17 FLOOR 17

 3.17.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.17.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.



BOQ แผน่ที ่40/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 3.17.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D17.1 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D17.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.70x2.40 ม.
 ชุด

 - D17.3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

1.80x2.40 ม.
 ชุด

 - D17.4 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D17.5 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.17.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 0.90x1.05 ม.  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.00x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.17.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.17.6 งานฝ้าเพดาน



BOQ แผน่ที ่41/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.18 FLOOR 18

 3.18.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.18.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.18.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D18.1 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D18.2 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.10x2.40 ม.
 ชุด

 - D18.3 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 1.95x2.40 ม.
 ชุด

 - D18.4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.10x2.40 ม.
 ชุด

 - D18.5 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D18.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D18.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.05x2.40 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่42/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D18.8 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.18.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาท์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 0.90x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.18.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.18.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.19 FLOOR 19

 3.19.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่43/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - F2.2 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.19.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - 2.2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.19.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D19.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.2 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D19.3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 3x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.525x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.5 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.6 บานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเล่ือนเด่ียว

 ขนาด 0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียว ขนาด 1.10x2.40 ม.  ชุด

 - D19.8 บานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเล่ือนเด่ียว

 ขนาด 1.50x2.25 ม.
 ชุด



BOQ แผน่ที ่44/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D19.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

4.50x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.10 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.10.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บาน

เปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.11 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม.  ชุด

 - D19.12 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 2.60x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.13 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D19.14 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 3.10x2.40 ม.
 ชุด

 3.19.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาท์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 2.00x1.05 ม.  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.40x1.05 ม.  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.20x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - อ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ก็อกอ่างล้างภาชนะแบบก้านโยก  ชุด

     • สะดืออ่างล้างภาชนะ  ชุด



BOQ แผน่ที ่45/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างภาชนะแบบกระปุกทองเหลืยงชุบโคมเม่ียม

 ชาร์ป 12"
 ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.19.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว ย่ีห้อ TOA8260 

หรือเทียบเท่า
 ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.19.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

       3.20 FLOOR 20

 3.20.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2.1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 - F2.2 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.20.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2.1 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - 2.2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่46/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.20.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D20.1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.  ชุด

 - D20.2 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D20.3 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40 ม.  ชุด

 - D20.4 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D20.5 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.40

 ม.
 ชุด

 - D20.6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

9.56x2.40 ม.
 ชุด

 - D20.7 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

10.96x2.40 ม.
 ชุด

 - D20.8 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D20.9 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 2.50x2.40 ม.  ชุด

 - D20.10 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D20.11 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด

 3.85x2.40 ม.
 ชุด

 - D20.12 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 3.20.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด



BOQ แผน่ที ่47/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 0.90x1.05 ม.  ชุด

 - บานกระจกเงา หนา 6 มม. ขนาด 1.20x1.05 ม.  ชุด

 - โถปัสสาวะ  ชุด

     • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง  ชุด

 - อ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ก็อกอ่างล้างภาชนะแบบก้านโยก  ชุด

     • สะดืออ่างล้างภาชนะ  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างภาชนะแบบกระปุกทองเหลืยงชุบโคมเม่ียม

 ชาร์ป 12"
 ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  เมตร

 3.20.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว ย่ีห้อ TOA8260 

หรือเทียบเท่า
 ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.20.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

3.21       FLOOR 21

4.0        SANITATION SYSTEM WORK AND FIRE SYSTEM WORK

4.1         FLOOR G

4.1.1 Fire system work

4.1.1.1 Standard Spinkler Head



BOQ แผน่ที ่48/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.1.1.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.1.1.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.2         FLOOR 2

4.2.1 Fire system work

4.2.1.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.2.1.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.2.1.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.2.1.4
งานระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด co2 (ห้องGENERATOR 

ROOM.)

100 Lb.Cylinder&Valve Assembly UL ถัง

Discharge Head, Plain Nut ถัง

Flexible Hose, 3/4" Outlet อัน

Actuating Cylinder Valve Solenoid อัน



BOQ แผน่ที ่49/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

Pressure Switch (Single Output) อัน

Discharge Nozzle PCS

Release Control Panel With Battery SET

Manual Releasing Station w/ Abort Switch SET

Photo Smoke Detector With Base SET

Horn Strobe ,24 VDC SET

Red Bell 6", 24 VDC SET

Enter Sign -"WARNING DONOT ENTER…" PCS

"LOCAL" Key Maintenance Switch - LED SET

"LOCAL" ตู้เหล็ก 430 mm x 250 mm x 130 mm SET

OTHSIGNWARNING1530 Leave Area And Do Not Enter 

Area 15x30 sq.cm
SET

OTHSIGNABORTSTATION1415 Abort Station Sign 14 x 15 

sq.cm
SET

OTHSIGNMANUALSTATION1415 Manual Station Sign 14 x 

15 sq.cm
SET

OTHSIGNKEYDISCONNECT1415 Key Disconnect Sign 14 x 

15 sq.com
SET

"OMRON" MY4N-GS DC24 RELAY SET

"OMRON" PYF14A-E SOCKET SET

ASTM A53.SCH.40 GRADE A LOT

Fitting LOT

Hanger & Support LOT

Cleaning test paint pipe symbols LOT

Cable LOT

Conduit LOT

Fitting LOT

Hanger & Support LOT

Cleaning test paint pipe symbols LOT

4.3         FLOOR 3

4.3.1 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.3.1.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5



BOQ แผน่ที ่50/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.3.1.2 PUMP

 - PACKAGE SUMP 2 CLASSIC FLOW 15 CU.M ./HR H13m ชุด

4.3.2 Fire system work

4.3.2.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.3.2.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.3.2.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.4         FLOOR 4

4.4.1 Cold Water Supply System

4.4.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC ช้ัน 8.5

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน



BOQ แผน่ที ่51/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.4.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

 - 1" DIA ชุด

4.4.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.4.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.4.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.4.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

4.4.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

 - PACKAGE SUMP 2 CLASSIC FLOW 15 CU.M ./HR H13m ชุด

4.4.3 Fire system work

4.4.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด



BOQ แผน่ที ่52/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Flex ชุด

4.4.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.4.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.5         FLOOR 5

4.5.1 Cold Water Supply System

4.5.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.5.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.5.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.5.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน



BOQ แผน่ที ่53/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.5.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.5.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.5.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.5.3 Fire system work

4.5.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.5.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.5.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.6         FLOOR 6

4.6.1 Cold Water Supply System

4.6.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5



BOQ แผน่ที ่54/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 1/2" DIA เมตร

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1-1/2" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.6.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.6.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.6.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.6.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.6.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด



BOQ แผน่ที ่55/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

4.6.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.6.3 Fire system work

4.6.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.6.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.6.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.7         FLOOR 7

4.7.1 Cold Water Supply System

4.7.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 3/4" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.7.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.7.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.7.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร



BOQ แผน่ที ่56/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.7.2.2 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

 - PACKAGE SUMP 2 CLASSIC FLOW 15 CU.M ./HR H13m ชุด

4.7.3 Fire system work

4.7.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.7.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.7.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.8           FLOOR 8

4.8.1 Cold Water Supply System

4.8.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 1/2" DIA เมตร

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - 1-1/2" DIA เมตร



BOQ แผน่ที ่57/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.8.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.8.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.8.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.8.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.8.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.8.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.8.3 Fire system work



BOQ แผน่ที ่58/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

4.8.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.8.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.8.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.9           FLOOR 9

4.9.1 Cold Water Supply System

4.9.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC

 - 1/2" DIA เมตร

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.9.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.9.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.9.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน



BOQ แผน่ที ่59/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.9.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.9.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.9.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

 - PACKAGE SUMP 2 CLASSIC FLOW 15 CU.M ./HR H13m ชุด

4.9.3 Fire system work

4.9.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.9.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.9.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน



BOQ แผน่ที ่60/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.10         FLOOR 10

4.10.1 Cold Water Supply System

4.10.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 1/2" DIA เมตร

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.10.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.10.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.10.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.10.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน



BOQ แผน่ที ่61/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.10.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.10.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.10.3 Fire system work

4.10.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.10.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.10.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.11         FLOOR 11

4.11.1 Cold Water Supply System

4.11.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - 1-1/2" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน



BOQ แผน่ที ่62/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.11.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.11.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.11.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.11.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.11.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.11.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.11.3 Fire system work

4.11.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด



BOQ แผน่ที ่63/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Flex ชุด

4.11.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.11.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.12         FLOOR 12

4.12.1 Cold Water Supply System

4.12.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 1/2" DIA เมตร

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - 1-1/2" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.12.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.12.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.12.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน



BOQ แผน่ที ่64/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.12.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.12.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.12.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

 - PACKAGE SUMP 2 CLASSIC FLOW 15 CU.M ./HR H13m ชุด

4.12.3 Fire system work

4.12.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.12.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.12.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน



BOQ แผน่ที ่65/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

4.13         FLOOR 12A

4.13.1 Cold Water Supply System

4.13.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC

 - 1/2" DIA เมตร

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.13.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.13.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.13.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.13.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน



BOQ แผน่ที ่66/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

4.13.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.13.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.13.3 Fire system work

4.13.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.13.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.13.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.14         FLOOR 14

4.14.1 Cold Water Supply System

4.14.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 1/2" DIA เมตร

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.14.1.2 SERVICE VALVE



BOQ แผน่ที ่67/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 3/4" DIA ชุด

4.14.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.14.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.14.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.14.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.14.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

 - PACKAGE SUMP 2 CLASSIC FLOW 15 CU.M ./HR H13m ชุด

4.14.3 Fire system work

4.14.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.14.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.14.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 



BOQ แผน่ที ่68/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.15         FLOOR 15

4.15.1 Cold Water Supply System

4.15.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - 1-1/2" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.15.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.15.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.15.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.15.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5



BOQ แผน่ที ่69/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.15.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.15.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.15.3 Fire system work

4.15.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.15.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.15.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.16         FLOOR 16

4.16.1 Cold Water Supply System

4.16.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - 1-1/2" DIA เมตร



BOQ แผน่ที ่70/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.16.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.16.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.16.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.16.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.16.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.16.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด



BOQ แผน่ที ่71/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - PACKAGE SUMP 2 CLASSIC FLOW 15 CU.M ./HR H13m ชุด

4.16.3 Fire system work

4.16.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.16.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.16.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.17         FLOOR 17

4.17.1 Cold Water Supply System

4.17.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - 1-1/2" DIA เมตร

 - 2" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.17.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.17.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.17.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5



BOQ แผน่ที ่72/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.17.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/4" เมตร

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.17.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.17.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

 - PACKAGE SUMP 2 CLASSIC FLOW 15 CU.M ./HR H13m ชุด

4.17.3 Fire system work

4.17.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.17.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.17.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร



BOQ แผน่ที ่73/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.18         FLOOR 18

4.18.1 Cold Water Supply System

4.18.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.18.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.18.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.18.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.18.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - 2" เมตร



BOQ แผน่ที ่74/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ เหล็กยึดท่อ งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ท่อ งาน

4.18.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.18.3 Fire system work

4.18.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.18.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.18.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.19         FLOOR 19

4.19.1 Cold Water Supply System

4.19.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - 1-1/2" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.19.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด



BOQ แผน่ที ่75/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

4.19.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.19.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.19.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.19.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.19.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.19.3 Fire system work

4.19.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.19.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.19.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร



BOQ แผน่ที ่76/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.20         FLOOR 20

4.20.1 Cold Water Supply System

4.20.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 3/4" DIA เมตร

 - 1" DIA เมตร

 - 1-1/2" DIA เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.20.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.20.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.20.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - 4" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.20.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 1 1/2" เมตร



BOQ แผน่ที ่77/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.20.2.3 FCO

 - FCO 2" ชุด

 - FCO 4" ชุด

4.20.2.4 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.20.3 Fire system work

4.20.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.20.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.20.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.21         FLOOR 21

4.21.1 Cold Water Supply System

4.21.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 1/2" DIA ชุด

 - 3/4" DIA เมตร



BOQ แผน่ที ่78/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.21.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA ชุด

4.21.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

4.21.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2" เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.21.2.2 PUMP

 - PACKAGE SUMP 1  ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
ชุด

4.21.3 Fire system work

4.21.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler (ติดต้ังใหม่) ชุด

 - Flex ชุด

4.21.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์ ชุด

4.21.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

- 1" เมตร

- 1 1/4'' เมตร

- 1 1/2'' เมตร

- 2'' เมตร

- 2 1/2'' เมตร

- 3'' เมตร

- 4'' เมตร



BOQ แผน่ที ่79/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
งาน

4.21.3.4 Valve ระบบดับเพลิง

- OS&Y Valve / Supervisory Switch 4" ชุด

- Flow Switch ชุด

- GATE VAVE 1" ชุด

- Siartglass ชุด

SUM TOTAL 4

5.0          ELECTRICAL SYSTEM WORK 

5.1           GENERATOR

 - GENERATOR  250 kVA set

 - ตู้ GCP set

 - ตู้ NEW-EMDB set

5.1.1 CABLE

 - 240 sq.mm. CV m.

 - 50 sq.mm. CV m.

 - 95 sq.mm. FRC m.

 - 50 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.1.2 CONDUIT 

 - DIA 1 1/4" EMT m.

 - DIA 3 1/2" IMC m.

 - DIA 3" IMC m.

 - DIA 2 1/2" IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

Conduit ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่80/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.2           แผงจ่ายไฟย่อย

 - ตู้ MP.A01 set

 - ตู้ MP.A02 set

 - ตู้ A-GLC1 set

 - ตู้ A-GLC2 set

 - ตู้ A-GLAC set

 - ตู้ A-2LC1 set

 - ตู้ A-2LC2 set

 - ตู้ A-2LAC set

 - ตู้ A-LAC-2/1 set

5.2.1 CABLE

 - 95 sq.mm. IEC01 m.

 - 50 sq.mm. IEC01 m.

 - 16 sq.mm. IEC01 m.

 - 10 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.2.2 CONDUIT 

 - DIA 2" EMT m.

 - DIA 1 1/4" EMT m.

 - DIA 1" EMT m.

 - DIA 2 1/2" IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.2.3 LIGHT SYSTEM ช้ัน 1

LUMINAIRS

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

 - RECESSES DOWNLIGHT 3xE27-12W LED set

5.3           LIGHT SYSTEM

5.3.1 LIGHT SYSTEM ช้ัน 2



BOQ แผน่ที ่81/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.3.1.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.1.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.1.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.2 LIGHT SYSTEM ช้ัน 3

5.3.2.1 LUMINAIRS

 - Glass Ball 200mm set

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

5.3.2.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.2.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.3 LIGHT SYSTEM ช้ัน 4

5.3.3.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set



BOQ แผน่ที ่82/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.3.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.3.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.4 LIGHT SYSTEM ช้ัน 5

5.3.4.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.4.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.4.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.5 LIGHT SYSTEM ช้ัน 6

5.3.5.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set



BOQ แผน่ที ่83/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.5.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.5.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.6 LIGHT SYSTEM ช้ัน 7

5.3.6.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.6.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.6.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.7 LIGHT SYSTEM ช้ัน 8

5.3.7.1 LUMINAIRS



BOQ แผน่ที ่84/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.7.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.7.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.8 LIGHT SYSTEM ช้ัน 9

5.3.8.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.8.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.8.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.9 LIGHT SYSTEM ช้ัน 10



BOQ แผน่ที ่85/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.3.9.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.9.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.9.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.10 LIGHT SYSTEM ช้ัน 11

5.3.10.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.10.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.10.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่86/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.3.11 LIGHT SYSTEM ช้ัน 12

5.3.11.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.11.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.11.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.12 LIGHT SYSTEM ช้ัน 12 A

5.3.12.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

5.3.12.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.12.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.13 LIGHT SYSTEM ช้ัน 14



BOQ แผน่ที ่87/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.3.13.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.13.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.13.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.14 LIGHT SYSTEM ช้ัน 15

5.3.14.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.14.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.14.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่88/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.3.15 LIGHT SYSTEM ช้ัน 16

5.3.15.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.15.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.15.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.16 LIGHT SYSTEM ช้ัน 17

5.3.16.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

5.3.16.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.16.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.17 LIGHT SYSTEM ช้ัน 18



BOQ แผน่ที ่89/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.3.17.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

5.3.17.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.17.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.18 LIGHT SYSTEM ช้ัน 19

5.3.18.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

5.3.18.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.18.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.19 LIGHT SYSTEM ช้ัน 20

5.3.19.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
set

 - Panel LED 36W 4000LM 4000K 50000HRS W30L120 set

5.3.19.2 CABLE



BOQ แผน่ที ่90/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.19.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.20 LIGHT SYSTEM ช้ัน 21

5.3.20.1 LUMINAIRS

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED set

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED set

5.3.20.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.20.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.21 LIGHT SYSTEM ช้ัน ดาดฟ้า

5.3.21.1 LUMINAIRS

 - BGC301 1100LM 3000K L5000 (1ม้วน 5 เมตร) IP68 set

 - ZGC301 MOUNTING KIT MONO Accessories set

 - LED Transformer 60W 24VDC on-off set

5.3.21.2 CABLE

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.3.21.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่91/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4           
ELECTRICAL POWER, EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN 

SYSTEM

5.4.1 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน G

5.4.1.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAD ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAD ACID BATTERY  1x6w 

LED LAM
set

5.4.1.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.1.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.2 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 2

5.4.2.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set



BOQ แผน่ที ่92/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  1x6w 

LED LAM
set

5.4.2.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.2.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.3 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 3

5.4.3.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.3.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.3.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.



BOQ แผน่ที ่93/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.4 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 4

5.4.4.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.4.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.4.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.5 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 5

5.4.5.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.5.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.



BOQ แผน่ที ่94/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.5.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.6 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 6

5.4.6.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.6.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.6.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.7 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 7

5.4.7.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set



BOQ แผน่ที ่95/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.7.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.7.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.8 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 8

5.4.8.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.8.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.8.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่96/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.9 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 9

5.4.9.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.9.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.9.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.10 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 10

5.4.10.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.10.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.



BOQ แผน่ที ่97/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.10.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.11 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 11

5.4.11.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.11.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.11.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.12 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 12

5.4.12.1 อุปกรณ์



BOQ แผน่ที ่98/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.12.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.12.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.13 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 12A

5.4.13.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.13.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.13.3 CONDUIT  



BOQ แผน่ที ่99/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.14 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 14

5.4.14.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.14.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.14.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.15 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 15

5.4.15.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.15.2 CABLE



BOQ แผน่ที ่100/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.15.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.16 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 16

5.4.16.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.16.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.16.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.17 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 17



BOQ แผน่ที ่101/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.4.17.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.17.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.17.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.18 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 18

5.4.18.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.18.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่102/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.4.18.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.19 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 19

5.4.19.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.19.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.19.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.20 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 20

5.4.20.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set



BOQ แผน่ที ่103/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.4.20.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.20.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.21 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN ช้ัน 21

5.4.21.1 อุปกรณ์

 - EMERGENCY LIGHT 2x9w LED OR BATTER set

 - EXIT SIGN LED LAMP set

 - BATTERY PANEL set

 - EMERGENCY LIGHT SEAL LEAL ACID BATTERY  2x6w 

LED LAM
set

5.4.21.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 4 sq.mm. FRC m.

 - 2.5 sq.mm. FRC m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.4.21.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่104/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.5           RECEPTACLE SYSTEM

5.5.1 Receptacle system ช้ัน G

5.5.1.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับคู่ แบบฝังพ้ืน ( POP UP ) set

5.5.1.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.1.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.2 Receptacle system ช้ัน 2

5.5.2.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.2.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.2.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.3 Receptacle system ช้ัน 3



BOQ แผน่ที ่105/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.5.3.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับคู่ แบบฝังพ้ืน ( POP UP ) set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.3.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.3.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.4 Receptacle system ช้ัน 4

5.5.4.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับคู่ แบบฝังพ้ืน ( POP UP ) set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.4.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.4.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.



BOQ แผน่ที ่106/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.5 Receptacle system ช้ัน 5

5.5.5.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.5.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.5.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.6 Receptacle system ช้ัน 6

5.5.6.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.6.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.6.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่107/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.5.7 Receptacle system ช้ัน 7

5.5.7.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.7.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.7.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.8 Receptacle system ช้ัน 8

5.5.8.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.8.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.8.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.9 Receptacle system ช้ัน 9

5.5.9.1 อุปกรณ์

 - Junction set



BOQ แผน่ที ่108/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.9.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.9.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.10 Receptacle system ช้ัน 10

5.5.10.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.10.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.10.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.11 Receptacle system ช้ัน 11

5.5.11.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.11.2 CABLE



BOQ แผน่ที ่109/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.11.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.12 Receptacle system ช้ัน 12

5.5.12.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.12.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.12.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.13 Receptacle system ช้ัน 12A

5.5.13.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.13.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.



BOQ แผน่ที ่110/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.13.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.14 Receptacle system ช้ัน 14

5.5.14.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.14.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.14.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.15 Receptacle system ช้ัน 15

5.5.15.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.15.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.15.3 CONDUIT  



BOQ แผน่ที ่111/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.16 Receptacle system ช้ัน 16

5.5.16.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.16.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.16.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.17 Receptacle system ช้ัน 17

5.5.17.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.17.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.17.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่112/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.5.18 Receptacle system ช้ัน 18

5.5.18.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับคู่ แบบฝังพ้ืน ( POP UP ) set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.18.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.18.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.19 Receptacle system ช้ัน 19

5.5.19.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับคู่ แบบฝังพ้ืน ( POP UP ) set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.19.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.19.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.



BOQ แผน่ที ่113/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.20 Receptacle system ช้ัน 20

5.5.20.1 อุปกรณ์

 - Junction set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.20.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.20.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.21 Receptacle system ช้ัน 21

5.5.21.1 อุปกรณ์

 - เต้ารับคู่ แบบฝังพ้ืน ( POP UP ) set

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์,ม่านนิรภัย set

5.5.21.2 CABLE

 - 4 sq.mm. IEC01 m.

 - 2.5 sq.mm. IEC01 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.5.21.3 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  1/2"  IMC m.



BOQ แผน่ที ่114/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6           FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM

5.6.1 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 1

5.6.1.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.1.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.1.3 Main Devices

 - Graphic Annunciator Display Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Heat Detector Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

5.6.2 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 2

5.6.2.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.



BOQ แผน่ที ่115/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.2.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.2.3 Main Devices

- Fire Alarm Control Panel Set

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - POWER AMP 400 W. Set

 - ZONE SELECTOR Set

 - SOUND RACK Set

 - Programing & Commissioning Lot

5.6.3 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 3

5.6.3.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.3.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.3.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set



BOQ แผน่ที ่116/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.4 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 4

5.6.4.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.4.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.4.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Heat Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set



BOQ แผน่ที ่117/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Sound Set

 - HEAT DETECTOR Set

5.6.5 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 5

5.6.5.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.5.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.5.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Heat Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

 - HEAT DETECTOR Set

5.6.6 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 6

5.6.6.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.



BOQ แผน่ที ่118/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.6.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.6.3 Main Devices

 - Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.7 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 7

5.6.7.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.7.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.7.3 Main Devices



BOQ แผน่ที ่119/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.8 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 8

5.6.8.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.8.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.8.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set



BOQ แผน่ที ่120/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Sound Set

5.6.9 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 9

5.6.9.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.9.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.9.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

 - HEAT DETECTOR Set

5.6.10 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 10

5.6.10.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.



BOQ แผน่ที ่121/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.10.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.10.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.11 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 11

5.6.11.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.11.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.11.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set



BOQ แผน่ที ่122/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.12 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 12

5.6.12.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.12.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.12.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set



BOQ แผน่ที ่123/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.6.13 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 12 A

5.6.13.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.13.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.13.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.14 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 14

5.6.14.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.14.2 CONDUIT  



BOQ แผน่ที ่124/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.14.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.15 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 15

5.6.15.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.15.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.15.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set



BOQ แผน่ที ่125/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.16 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 16

5.6.16.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.16.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.16.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.17 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 17

5.6.17.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.



BOQ แผน่ที ่126/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.17.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.17.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.18 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 18

5.6.18.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.18.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่127/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.6.18.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.19 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 19

5.6.19.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.19.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.19.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set



BOQ แผน่ที ่128/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.20 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 20

5.6.20.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.20.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.20.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.6.21 FIRM ALARM AND SOUND SYSTEM ช้ัน 21

5.6.21.1 CABLE

 - 1.5 sq.mm. IEC01 m.

 - 2C x 2.5 sq.mm. VTF m.

 - FRC # 2.5 SQ.MM. m.

 - TIEV 2 PR DIA. 0.65 MM. m.



BOQ แผน่ที ่129/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของราคา CABLE ค่าแรง 

30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.21.2 CONDUIT  

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของราคา 

CONDUIT ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.6.21.3 Main Devices

- Fire Alarm Module Box Set

 - Monitor Module Set

 - Control Module Set

 - Smoke Detector Set

 - Manual Switch Station Set

 - Alarm Bell , Horn Speaker Set

 - Strobe Light & Speaker Set

 - Fire Phone Jack Set

 - Volume Set

 - Sound Set

5.7           COMMUNICATION SYSTEM

5.7.1 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน G

5.7.1.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

5.7.1.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.1.2.1 Wifi



BOQ แผน่ที ่130/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.1.2.2 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.1.2.3 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.1.2.4 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.1.2.5 Access control

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.1.2.6 One card

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่131/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.7.2 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 2

5.7.2.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ตู้ IP PABX พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (IN 600 / OUT 32 เลข

หมาย)
set

 - CORE SWITCH set

 - ตัวเคร่ือง  IP PHONE set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

 - งานเช่ือมตู้ PABX อาคาร A ไปอาคาร B set

5.7.2.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.2.2.1 Computer + wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.2.2.2 Access control

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.2.2.3 One card

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.2.2.4 CCTV



BOQ แผน่ที ่132/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.2.2.5 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.3 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 3

5.7.3.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.3.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.3.2.1 Computer + wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่133/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.3.2.2 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.3.2.3 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.3.2.4 One card

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.3.2.5 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.4 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 4

5.7.4.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set



BOQ แผน่ที ่134/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.4.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.4.2.1 Access control

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.4.2.2 One card

 - UTP CAT6 set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.4.2.3 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.4.2.4 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.4.2.5 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.4.2.6 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.4.2.7 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.



BOQ แผน่ที ่135/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.5 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 5

5.7.5.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.5.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.5.2.1 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.5.2.2 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.5.2.3 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.



BOQ แผน่ที ่136/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.7.5.2.4 One card

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.5.2.5 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.5.2.6 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.6 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 6

5.7.6.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set



BOQ แผน่ที ่137/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.7.6.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.6.2.1 One card

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.6.2.2 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.6.2.3 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.6.2.4 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.6.2.5 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.6.2.6 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่138/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.7.7 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 7

5.7.7.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.7.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.7.2.1 One card

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.7.2.2 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.7.2.3 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.7.2.4 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่139/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.7.2.5 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.7.2.6 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.8 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 8

5.7.8.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.8.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.8.2.1 One card

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.8.2.2 CCTV



BOQ แผน่ที ่140/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.8.2.3 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.8.2.4 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.8.2.5 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.8.2.6 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.9 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 9

5.7.9.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set



BOQ แผน่ที ่141/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.9.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.9.2.1 One card

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.9.2.2 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.9.2.3 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.9.2.4 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.9.2.5 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.9.2.6 Computer

 - UTP CAT6 m.



BOQ แผน่ที ่142/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.10 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 10

5.7.10.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.10.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.10.2.1 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.10.2.2 Access Control

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.10.2.3 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่143/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.10.2.4 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.10.2.5 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.10.2.6 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.11 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 11

5.7.11.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set



BOQ แผน่ที ่144/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.11.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.11.2.1 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.11.2.2 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.11.2.3 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.11.2.4 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.11.2.5 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.11.2.6 Access Control

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่145/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.12 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 12

5.7.12.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.12.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.12.2.1 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.12.2.2 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.12.2.3 Access Control

 - UTP CAT6 set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่146/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.7.12.2.4 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

5.7.12.2.5 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.12.2.6 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.13 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 12 A

5.7.13.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.13.2 CABLE & CONDUIT  



BOQ แผน่ที ่147/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.7.13.2.1 Access Control

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.13.2.2 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.13.2.3 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.13.2.4 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.13.2.5 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.13.2.6 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่148/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.7.14 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 14

5.7.14.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.14.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.14.2.1 Access Control

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.14.2.2 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.14.2.3 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.14.2.4 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่149/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.14.2.5 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.14.2.6 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.15 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 15

5.7.15.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.15.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.15.2.1 Access Control

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่150/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.15.2.2 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.15.2.3 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.15.2.4 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.15.2.5 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.15.2.6 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.16 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 16

5.7.16.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set



BOQ แผน่ที ่151/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.16.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.16.2.1 Access Control

 - UTP CAT6 set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.16.2.2 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.16.2.3 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.16.2.4 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.16.2.5 Telephone



BOQ แผน่ที ่152/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.16.2.6 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.17 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 17

5.7.17.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.17.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.17.2.1 Access Control

 - UTP CAT6 set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.17.2.2 Wifi



BOQ แผน่ที ่153/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.17.2.3 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.17.2.4 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.17.2.5 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.17.2.6 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.18 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 18

5.7.18.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set



BOQ แผน่ที ่154/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.18.2 CABLE & CONDUIT  

5.7.18.2.1 Access Control

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1"  EMT m.

5.7.18.2.2 Wifi

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.18.2.3 CCTV

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1/2"  FLEX m.

5.7.18.2.4 Computer

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.18.2.5 Telephone

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

5.7.18.2.6 Nurse Call

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่155/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.19 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 19

5.7.19.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.19.2 CABLE & CONDUIT  

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.20 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 20

5.7.20.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set



BOQ แผน่ที ่156/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.20.2 CABLE & CONDUIT  

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.7.21 COMMUNICATION SYSTEM ช้ัน 21

5.7.21.1 อุปกรณ์

 - OPERATOR SET set

 - TELEPHONE RACK set

 - TELEPHONE OUTLET (RJ-45) set

 - Junction box for telephone set

 - COMPUTER RACK set

 - COMPUTER OUTLET FOR DATA set

 - COMPUTER OUTLET FOR WIRELESS ACCESS POINT set

 - RFID READER set

 - Junction box for computer set

 - NURSE CALL SWITCH INSTALL IN TOILET set

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA. set

5.7.21.2 CABLE & CONDUIT  

 - UTP CAT6 m.

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่157/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8           ระบบจองห้องประชุมและงานระบบโสตฯ

5.8.1 FLOOR 3

5.8.1.1 ห้องรับรอง 8 ท่ีน่ังช้ัน 3 มี 2 ห้อง

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.2 FLOOR 4

5.8.2.1 CO-WORKING SPACE ช้ัน 4 จ านวน 4 โต๊ะ

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.2.2 ห้องรับรองช้ัน 4

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่158/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.2.3 ห้องประชุม 16 ท่ีน่ัง ช้ัน 4

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 5 M. set

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.3 FLOOR 5

5.8.3.1 CO-WORKING SPACE ช้ัน 5 จ านวน 1 โต๊ะ

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.4 FLOOR 6

5.8.4.1 CO-WORKING SPACE ช้ัน 6 จ านวน 1 โต๊ะ

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่159/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.8.5 FLOOR 7

5.8.5.1 ห้องประชุม 4 ท่ีน่ัง  ช้ัน7

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.5.2 ห้องประชุม 25 ท่ีน่ัง (1) ช้ัน7

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - สายล าโพง m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.5.3 ห้องประชุม 25 ท่ีน่ัง (2) ช้ัน7

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - สายล าโพง m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.5.4 ห้องประชุม 25 ท่ีน่ัง (3) ช้ัน7

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set



BOQ แผน่ที ่160/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - สายล าโพง m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.5.5 ห้องประชุม 30 ท่ีน่ัง (1) ช้ัน7

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - สายไมโครโฟน M.

 - สายมัลติคอ 9C M.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.5.6 ห้องประชุม 30 ท่ีน่ัง (2) ช้ัน7

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.5.7 ห้องประชุม 40 ท่ีน่ัง (1) ช้ัน7

 - UTP CAT6A m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่161/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.5.8 ห้องประชุม 40 ท่ีน่ัง (2) ช้ัน7

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.5.9 ห้องประชุม 60 ท่ีน่ัง  ช้ัน7

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - สายไมโครโฟน M.

 - สายมัลติคอ 9C M.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.6 FLOOR 8

5.8.6.1 CO WORKING SPACE ช้ัน 8

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่162/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.8.7 FLOOR 9

5.8.7.1 CO WORKING SPACE ช้ัน 9

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.8 FLOOR 10

5.8.8.1 CO WORKING SPACE ช้ัน 10

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.9 FLOOR 11

5.8.9.1 CO WORKING SPACE ช้ัน 11

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.10 FLOOR 12

5.8.10.1 CO WORKING SPACE ช้ัน 12



BOQ แผน่ที ่163/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.11 FLOOR 12A

5.8.11.1 CO WORKING SPACE ช้ัน 12A

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.12 FLOOR 14

5.8.12.1 CO WORKING SPACE ช้ัน 14

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.13 FLOOR 15

5.8.13.1 CO WORKING SPACE ช้ัน 15

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่164/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.14 FLOOR 16

5.8.14.1 CO WORKING SPACE ช้ัน 16

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.14.2 ห้อง PAGING ช้ัน 16

 - UTP CAT6A m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.15 FLOOR 17

5.8.15.1 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 1 ช้ัน 17

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่165/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.8.15.2 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 2 ช้ัน 17

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.15.3 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 3 ช้ัน 17

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.15.4 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 4 ช้ัน 17

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.15.5 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 5 ช้ัน 17

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่166/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.15.6 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 6 ช้ัน 17

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.15.7 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 7 ช้ัน 17

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.15.8 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 8 ช้ัน 17

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.16 FLOOR 18

5.8.16.1 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 1 ช้ัน 18

 - UTP CAT6A m.



BOQ แผน่ที ่167/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.16.2 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 2 ช้ัน 18

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.16.3 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 3 ช้ัน 18

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.16.4 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 4 ช้ัน 18

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่168/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5.8.16.5 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 5 ช้ัน 18

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.16.6 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 6 ช้ัน 18

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.16.7 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 7 ช้ัน 18

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.16.8 ห้องผู้ช่วยผู้ว่า 8 ช้ัน 18

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่169/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.17 FLOOR 19

5.8.17.1 ห้องประชุม 35 ท่ีน่ัง  ช้ัน 19

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - สายไมโครโฟน M.

 - สายมัลติคอ 9C M.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.17.2 ห้องผู้ว่า ช้ัน 19

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.17.3 ห้องประชุม 12 ท่ีน่ัง ช้ัน 19

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่170/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.18 FLOOR 20

5.8.18.1 ห้องประชุม 60 ท่ีน่ัง  ช้ัน 20

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - สายไมโครโฟน m.

 - สายมัลติคอ 9C m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.18.2 ห้องประชุม 30 ท่ีน่ัง  ช้ัน 20

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - สายไมโครโฟน m.

 - สายมัลติคอ 9C m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.18.3 ห้องเอนกประสงค์ 1 ช้ัน 20

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.



BOQ แผน่ที ่171/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.18.4 ห้องเอนกประสงค์ 2 ช้ัน 20

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.18.5 ห้องประธานกรรมการ ช้ัน 20

 - UTP CAT6A m.

 - HDMI 1.5 M. set

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.19 FLOOR 21

5.8.19.1 ห้องประชุม 250 ท่ีน่ัง ช้ัน 21

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - สายไมโครโฟน m.

 - สายมัลติคอ 9C m.

 - วาย DMX m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot



BOQ แผน่ที ่172/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.19.2 ห้องประชุม 136 ท่ีน่ัง ช้ัน 21

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - สายไมโครโฟน m.

 - สายมัลติคอ 9C m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

5.8.19.3 ห้องประชุม 104 ท่ีน่ัง ช้ัน 21

 - UTP CAT6A m.

 - สายล าโพง m.

 - สายไมโครโฟน m.

 - สายมัลติคอ 9C m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
lot

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
lot

SUM TOTAL 5

6.0          
AIR CONDITIONING SYSTEM AND VENTILATION 

SYSTEM

6.1           AIR CONDITIONING SYSTEM

6.1.1 ช้ัน G

6.1.1.1 ปรับปรุงท่อลมโถงกลาง ช้ัน G เป็น PID ตร.ฟ

Accessories งาน



BOQ แผน่ที ่173/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

Hanger & Support งาน

6.1.2 ช้ัน 3

6.1.2.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-3/1-(1,2) 48,000 BTU  ( ใช้เคร่ืองปรับอากาศเดิม ) เคร่ือง

A-FC-3/1-(3,4,5) 36,000 BTU  ( ใช้เคร่ืองปรับอากาศเดิม ) เคร่ือง

A-FC-3/1-(2,3) 18,000 BTU เคร่ือง

A-CU-3/1 240,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

6.1.2.2 หัวจ่าย

6.1.2.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.2.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.2.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.2.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

 -'Flex 6" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.2.3 Grill

6.1.2.3.1 FAG

 - 10"x10" SET

 - 24"x12" SET

6.1.2.3.2 SAG

 - 14"x14" SET

6.1.2.4 VD

10"x6" SET

10"x10" SET

6.1.2.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร



BOQ แผน่ที ่174/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.2.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.2.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.2.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร



BOQ แผน่ที ่175/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) เหมา

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) เหมา

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
เหมา

6.1.2.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4 mm. m.

 - IEC-01 10 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.3 ช้ัน 4

6.1.3.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-4/1-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU ( ใช้เคร่ืองปรับอากาศเดิม ) เคร่ือง

A-FC-4/2 36,000 BTU   ( ใช้เคร่ืองปรับอากาศเดิม ) เคร่ือง

A-FC-4/(3,4) 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-4/5-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้เคร่ืองปรับอากาศเดิม ) เคร่ือง

A-FC-4/6-(1,2) 36,000 BTU    ( ใช้เคร่ืองปรับอากาศเดิม ) เคร่ือง

A-CU-4/1 384,000 BTU เคร่ือง

A-FC-4/(7,10) 36,000 BTU     ( ใช้เคร่ืองปรับอากาศเดิม ) เคร่ือง

A-FC-4/8-(1,2,3) 36,000 BTU   ( ใช้เคร่ืองปรับอากาศเดิม ) เคร่ือง

A-FC-4/9 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-4/11-(1,2,3,4) 36,000 BTU เคร่ือง

A-CU-4/2 342,000 BTU เคร่ือง

6.1.3.2 หัวจ่าย



BOQ แผน่ที ่176/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.3.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.3.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.3.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.3.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

  'FLEX 4" ม.

  'FLEX 6" ม.

  'FLEX 8" ม.

 - FLEX 12" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.3.3 Grill

6.1.3.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 60"x24" SET

 - 10"x10" SET

 - '12"x12" SET

6.1.3.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.3.4 VD

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

10"x8" SET

6.1.3.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร



BOQ แผน่ที ่177/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.3.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.3.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.3.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน



BOQ แผน่ที ่178/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.3.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4 mm. m.

 - IEC-01 10 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.4 ช้ัน 5

6.1.4.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-5/1-(1,2,3,4,5,6) 36,000 BTU ( ใช้เคร่ืองปรับอากาศเดิม ) เคร่ือง

A-FC-5/2 48,000 BTU เคร่ือง

A-FC-5/(3,4) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-5/5 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-5/6 36,000 BTU ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-5/7-(1,2) 48,000 BTU ( ใช้ของเดืม ) เคร่ือง

A-CU-5/1 408,000 BTU เคร่ือง

A-FC-5/8-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU ( ใช้ของเดืม ) เคร่ือง

A-FC-5/(9,10) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-5/11 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-5/12 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-5/13-(1,2) 48,000 BTU ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-CU-5/1 420,000 BTU เคร่ือง

A-CU-5/2 360,000 BTU เคร่ือง

6.1.4.2 หัวจ่าย

6.1.4.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา



BOQ แผน่ที ่179/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

- Hanger & Support เหมา

6.1.3.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.3.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.4.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 6" ม.

 - FLEX 12" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.4.3 Grill

6.1.4.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 60"x24" SET

6.1.4.3.2 TAG

 - 14"x14" SET

6.1.4.3.3 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.4.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

6.1.4.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร



BOQ แผน่ที ่180/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.4.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.4.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.4.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน



BOQ แผน่ที ่181/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.4.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4x10 mm. m.

 - IEC-01 3x4 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.5 ช้ัน 6

6.1.5.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-6/1-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-6/2-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-6/3-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-6/1 456,000 BTU เคร่ือง

A-FC-6/4-(1,2,3,4) 36,000 BTU ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-6/5 36,000 BTU ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-6/(6,7,8) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-6/(9,10) 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-6/11-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-6/2 354,000 BTU ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

6.1.5.2 หัวจ่าย

6.1.5.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.5.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.5.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.5.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT



BOQ แผน่ที ่182/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - FLEX 12" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.5.3 Grill

6.1.5.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 60"x24" SET

6.1.5.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.5.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

6.1.5.5 ท่อน้ ายา ( TYPE L )

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.5.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร



BOQ แผน่ที ่183/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.5.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.5.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.5.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4x10 mm. m.

 - IEC-01 3x4 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

 - Support & Accessories LOT



BOQ แผน่ที ่184/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.6 ช้ัน 7

6.1.6.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-7/1-(1,2) 36,000 BTU ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-7/2-(1,2,3,4) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-7/3-(1,2) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-7/4-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-FC-7/14 36,000 BTU เคร่ือง

A-CU-7/1 420,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-7/5-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-7/6-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-7/7-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-7/8-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-FC-7/(9,10) 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-7/(11,12) 48,000 BTU เคร่ือง

A-FC-7/13 18,000 BTU เคร่ือง

A-CU-7/2 450,000 BTU เคร่ือง

6.1.6.2 หัวจ่าย

6.1.6.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.6.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.6.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.6.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.6.3 Grill

6.1.6.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 10"x10" SET



BOQ แผน่ที ่185/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 72"x24" SET

6.1.6.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.6.4 VD

6"x4" SET

6"x6" SET

10"x6" SET

10"x8" SET

12"x8" SET

14"x10" SET

6.1.6.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.6.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร



BOQ แผน่ที ่186/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.6.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.6.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.6.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4x10 mm. m.

 - IEC-01 3x4 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.7 ช้ัน 8

6.1.7.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-8/1-(1,2,3,4) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่187/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FC-8/2-(1,2,3,4) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-8/3 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-8/(4,5) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-8/6 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-8/7-(1,2) 48,000 เคร่ือง

A-CU-8/1 468,000 BTU เคร่ือง

A-FC-8/8-(1,2,3,4) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-8/9 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-8/(10,11,12) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-8/13 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-8/14-(1,2,3,4) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-CU-8/2 390,000 BTU     ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

6.1.7.2 หัวจ่าย

6.1.7.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.7.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.7.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.7.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.7.3 Grill

6.1.7.3.1 FAG

 - 8"x8" EA

 - 60"x24" EA

6.1.7.3.2 SAG

 - 12"x12" EA

 - 14"x14" EA

6.1.7.4 VD

4"x4" EA



BOQ แผน่ที ่188/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6"x4" EA

8"x8" EA

8"x6" EA

10"x6" EA

10"x8" EA

6.1.7.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.7.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.7.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร



BOQ แผน่ที ่189/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.7.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.7.9 เมนไฟจ่ายแอร์

6.1.7.10  - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4x10 mm. m.

 - IEC-01 3x4 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.8 ช้ัน 9

6.1.8.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-9/1-(1,2,3) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-9/(2-10) 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-9/11-(1,2,3) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-9/12-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-9/1 420,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-9/13-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-9/14 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่190/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FC-9/(15,16,17) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-9/18 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-9/19-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-9/2 378,000 BTU เคร่ือง

6.1.8.2 หัวจ่าย

6.1.8.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.8.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.8.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.8.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.8.3 Grill

6.1.8.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

6.1.8.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.8.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

6.1.8.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร



BOQ แผน่ที ่191/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.8.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.8.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.8.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน



BOQ แผน่ที ่192/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.8.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4x10 mm. m.

 - IEC-01 3x4 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.9 ช้ัน 10

6.1.9.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-10/1-(1,2) 48,000 BTU    เคร่ือง

A-FC-10/2-(1,2,3,4) 36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-10/3 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-10/(4,5) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-10/6 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-10/7-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-10/1 420,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-10/8-(1,2,3) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-10/9 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-10/(10,11) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-10/12 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-10/13-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-CU-10/2 372,000 BTU เคร่ือง

6.1.9.2 หัวจ่าย

6.1.9.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา



BOQ แผน่ที ่193/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.9.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.9.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.9.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.9.3 Grill

6.1.9.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 60"x24" SET

6.1.9.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.9.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

6.1.9.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน



BOQ แผน่ที ่194/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.9.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.9.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.9.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.9.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4x10 mm. m.



BOQ แผน่ที ่195/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - IEC-01 3x4 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.10 ช้ัน 11

6.1.10.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-11/1-(1,2,3,4 ) 48,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-11/2-(1,2,3,4) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-11/3 36,000 BTU เคร่ือง

A-FC-11/(4,5) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-11/6 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-11/7-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-11/1 420,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-11/8-(1,2,3) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-11/9 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-11/(10,11) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-11/12 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-11/13-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-CU-11/2 372,000 BTU เคร่ือง

6.1.10.2 หัวจ่าย

6.1.10.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.10.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.10.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.10.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร



BOQ แผน่ที ่196/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.10.3 Grill

6.1.10.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 60"x24" SET

6.1.10.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.10.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

6.1.10.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.10.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร



BOQ แผน่ที ่197/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.10.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.10.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.10.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4x10 mm. m.

 - IEC-01 3x4 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT



BOQ แผน่ที ่198/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.11 ช้ัน 12

6.1.11.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-12/(1,5) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-12/(2,7) 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12/(3,6) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12/4-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-12/8-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-12/1 372,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-12/9-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-12/10 36,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12/(11,12,13) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12/14 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12/15-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-12/2 378,000 BTU เคร่ือง

6.1.11.2 หัวจ่าย

6.1.11.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.11.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.11.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.11.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.11.3 Grill

6.1.11.3.1 FAG

 - 8"x8" SRT

 - 60"x24" SRT

6.1.11.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET



BOQ แผน่ที ่199/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.11.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

6.1.11.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.11.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.11.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร



BOQ แผน่ที ่200/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.11.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.11.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. m.

 - IEC-01 2.5 mm. m.

 - IEC-01 4x10 mm. m.

 - IEC-01 3x4 mm. m.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.12 ช้ัน 12A

6.1.12.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-12A/1 36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-12A/2 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12A/(3,4) 24,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12A/5 24,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12A/6-(1,2,3) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-12A/7 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่201/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FC-12A/(8,9) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12A/10 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12A/11-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-12A/1 414,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-12A/12-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-12A/13 36,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12A/(14,15,16) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12A/17 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12A/18-(1,2) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-12A/19 24,000 BTU เคร่ือง

A-FC-12A/20 24,000 BTU เคร่ือง

A-CU-12A/2 402,000 BTU เคร่ือง

6.1.12.2 หัวจ่าย

6.1.12.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.12.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.12.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.12.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

 - FLEX 10" เมตร

 - FLEX 8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.12.3 Grill

6.1.12.3.1 FAG

 - 8"x8" EA

 - 60"x24" EA

6.1.12.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET



BOQ แผน่ที ่202/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.12.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

6.1.12.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.12.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.12.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร



BOQ แผน่ที ่203/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.12.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.12.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. ม.

 - IEC-01 2.5 mm. ม.

 - IEC-01 4 mm. ม.

 - IEC-01 10 mm. ม.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

 - Support & Accessories LOT

6.1.13 ช้ัน 14

6.1.13.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-14/1-(1,2,3,4,5,6) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-14/2-(1,2,3) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-14/3-(1,2)  48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-14/1 420,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-14/4-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-14/5 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่204/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FC-14/10-(1,2,3) 36,000 BTU เคร่ือง

A-FC-14/(6,7,8) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-14/9 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-14/10- (1,2,3) 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-14/12 36,000 BTU เคร่ือง

A-CU-14/2 390,000 BTU เคร่ือง

6.1.13.2 หัวจ่าย

6.1.13.2.1 PID DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.13.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.13.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.13.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

 - FLEX 10" เมตร

 - FLEX 8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.13.3 Grill

6.1.13.3.1 FAG

 - 8"x8" EA

 - 60"x24" EA

6.1.13.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.13.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET



BOQ แผน่ที ่205/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.13.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.13.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.13.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.13.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''



BOQ แผน่ที ่206/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.13.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. ม.

 - IEC-01 2.5 mm. ม.

 - IEC-01 4 mm. ม.

 - IEC-01 10 mm. ม.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.14 ช้ัน 15

6.1.14.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-15/1-(1,2)  48,000 BTU เคร่ือง

A-FC-15/2-(1,2,3,4)  36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-15/3 36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-15/(4,5,6) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-15/7 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-15/8-(1,2)  48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-15/1 438,000 เคร่ือง

A-FC-15/9-(1,2,3)  36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-15/10 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-15/(11,12) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-15/13 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-15/14-(1,2,) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่207/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FC-15/15 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-15/16-(1,2) 30,000 BTU เคร่ือง

A-FC-15/17 9,000 BTU เคร่ือง

A-CU-15/2 372,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

6.1.14.2 หัวจ่าย

6.1.14.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.14.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.14.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.14.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

 - FLEX 8" เมตร

 - FLEX 4" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.14.3 Grill

6.1.14.3.1 FAG

 - 8"x8" EA

 - 60"x24" EA

6.1.14.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.14.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

10"x8" SET

6.1.14.5 ท่อน้ ายา



BOQ แผน่ที ่208/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.14.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.14.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.14.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร



BOQ แผน่ที ่209/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.14.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. ม.

 - IEC-01 2.5 mm. ม.

 - IEC-01 4 mm. ม.

 - IEC-01 10 mm. ม.

 - DIA  1/2"  EMT m.

 - DIA  3/4"  EMT m.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.15 ช้ัน 16

6.1.15.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-16/1-(1,2,3,4,5,6,7) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-16/(2,3) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-16/4-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-16/1 492,000 BTU เคร่ือง

A-FC-16/5-(1,2,3,4) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-16/6 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-16/(7,8,9) 18,000 BTU เคร่ือง

A-FC-16/10 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-16/11-(1,2) 48,000 BTU เคร่ือง

A-FC-16/12 36,000 BTU เคร่ือง

A-CU-16/2 378,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

6.1.15.2 หัวจ่าย

6.1.15.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ



BOQ แผน่ที ่210/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.15.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.15.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.15.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 12" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.15.3 Grill

6.1.15.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 60"x24" SET

6.1.15.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.15.4 VD

4"x4" SET

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

10"x8" SET

6.1.15.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร



BOQ แผน่ที ่211/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.15.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.15.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.15.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.15.9 เมนไฟจ่ายแอร์



BOQ แผน่ที ่212/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. ม.

 - IEC-01 2.5 mm. ม.

 - IEC-01 4 mm. ม.

 - IEC-01 10 mm. ม.

 - DIA  1/2"  EMT ม.

 - DIA  3/4"  EMT ม.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.16 ช้ัน 17

6.1.16.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-17/(1,2,3,4) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-17/(5,6) 36,000 BTU เคร่ือง

A-FC-17/7 48,000 BTU เคร่ือง

A-FC-17/8-(5,6,7) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-CU-17/1 372,000 BTU เคร่ือง

A-FC-17/8-(1,2,3,4) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-17/(9,10,11,12) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-17/(13,14) 36,000 BTU เคร่ือง

A-FC-17/15 48,000 BTU เคร่ือง

A-CU-17/2 408,000 เคร่ือง

6.1.16.2 หัวจ่าย

6.1.16.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.16.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.16.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.16.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 10" เมตร



BOQ แผน่ที ่213/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - FLEX 8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.16.3 Grill

6.1.16.3.1 FAG

 - 60"x24" EA

6.1.16.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.16.4 VD

6"x6" SET

8"x6" SET

10"x6" SET

6.1.16.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.16.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน



BOQ แผน่ที ่214/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.16.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.16.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.16.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. ม.

 - IEC-01 2.5 mm. ม.

 - IEC-01 4 mm. ม.

 - IEC-01 10 mm. ม.

 - DIA  1/2"  EMT ม.

 - DIA  3/4"  EMT ม.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.17 ช้ัน 18

6.1.17.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-18/1-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-18/2-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่215/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FC-18/3-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-18/4-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-18/5-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-18/6-(1,2,3) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-CU-18/1 468,000 BTU เคร่ือง

A-FC-18/7-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-18/8-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-18/9-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-18/10-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-18/11-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-CU-18/2 360,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

6.1.17.2 หัวจ่าย

6.1.17.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.17.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.17.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.17.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 10" เมตร

 - FLEX 8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.17.3 Grill

6.1.17.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 60"x24" SET

6.1.17.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.17.4 VD

6"x6" SET



BOQ แผน่ที ่216/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

8"x6" SET

10"x6" SET

6.1.17.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.17.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.17.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.17.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''



BOQ แผน่ที ่217/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.17.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. ม.

 - IEC-01 2.5 mm. ม.

 - IEC-01 4 mm. ม.

 - IEC-01 10 mm. ม.

 - DIA  1/2"  EMT ม.

 - DIA  3/4"  EMT ม.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

 - Support & Accessories LOT

6.1.18 ช้ัน 19

6.1.18.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-19/(1,2,3,4,5) 24,000 BTU เคร่ือง

A-FC-19/6-(1,2) 36,000 BTU เคร่ือง

A-FC-19/7 9,000 BTU เคร่ือง

A-FC-19/8-(1,2,3,4)  36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-19/(9,10)  36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-19/11 18,000 BTU เคร่ือง

A-CU-19/1 435,000 BTU เคร่ือง

A-FC-19/12-(1,2,3) 36,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-19/13 48,000 BTU  ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-19/14 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-19/15 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-19/16 36,000 BTU เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่218/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FC-19/17-(1,2,3) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-19/18 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-19/19 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-19/20 24,000 BTU เคร่ือง

A-CU-19/2 396,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

6.1.18.2 หัวจ่าย

6.1.18.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.18.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.18.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.18.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 10" เมตร

 - FLEX 8" เมตร

 - FLEX 6" เมตร

 - FLEX 4" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.18.3 Grill

6.1.18.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 60"x24" SET

6.1.18.3.2 TAG

 - 14"x14" SET

6.1.18.3.3 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.18.4 VD

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET



BOQ แผน่ที ่219/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

10"x6" SET

6.1.18.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.18.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.18.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน



BOQ แผน่ที ่220/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

6.1.18.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.18.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. ม.

 - IEC-01 2.5 mm. ม.

 - IEC-01 4 mm. ม.

 - IEC-01 10 mm. ม.

 - DIA  1/2"  EMT ม.

 - DIA  3/4"  EMT ม.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.19 ช้ัน 20

6.1.19.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-20/(1,2,3,4) 24,000 BTU เคร่ือง

A-FC-20/5 36,000 BTU เคร่ือง

A-FC-20/6-(1,2,3) 36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-20/7-(1,2,3) 36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-20/8-(1,2) 36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-CU-20/1 420,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-20/9-(1,2,3,4,5) 36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-20/10-(1,2) 36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-20/(11,12) 36,000 BTU    ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

A-FC-20/13 12,000 BTU เคร่ือง

A-FC-20/14 24,000 BTU เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่221/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FC-20/15 12,000 BTU เคร่ือง

A-CU-20/2 372,000 BTU   ( ใช้ของเดิม ) เคร่ือง

6.1.19.2 หัวจ่าย

6.1.19.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT ตร.ฟ

- Accessories เหมา

- Hanger & Support เหมา

6.1.19.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24 ตร.ฟ

6.1.19.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว ตร.ฟ

- Accessories งาน

- Hanger & Support งาน

6.1.19.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 10" เมตร

 - FLEX 8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.19.3 Grill

6.1.19.3.1 FAG

 - 8"x8" SET

 - 60"x24" SET

6.1.19.3.2 SAG

 - 12"x12" SET

 - 14"x14" SET

6.1.19.4 VD

6"x4" SET

6"x6" SET

8"x6" SET

12"x8" SET

14"x10" SET

6.1.19.5 ท่อน้ ายา

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร



BOQ แผน่ที ่222/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

6.1.19.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2" เมตร

1/4" เมตร

3/4" เมตร

3/8" เมตร

5/8" เมตร

7/8" เมตร

1-1/8" เมตร

1-3/8" เมตร

1-5/8" เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด งาน

6.1.19.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.19.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1" เมตร

1-1/2" เมตร

1-1/4" เมตร

3/4" เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories) งาน



BOQ แผน่ที ่223/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports) งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
งาน

6.1.19.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm. ม.

 - IEC-01 2.5 mm. ม.

 - IEC-01 4 mm. ม.

 - IEC-01 10 mm. ม.

 - DIA  1/2"  EMT ม.

 - DIA  3/4"  EMT ม.

 - DIA  1-1/4"  EMT m.

ตู้ LP ตู้

- Support & Accessories LOT

6.1.20 ช้ัน 21

6.1.20.1 เคร่ืองปรับอากาศ

A-FC-21/1-(1,2,3,4) 84,000 BTU  เคร่ือง

A-FC-21/2 12,000 BTU  เคร่ือง

A-FC-21/3 12,000 BTU  เคร่ือง

A-FC-21/4 48,000 BTU  เคร่ือง

A-CU-21/1 408,000 BTU  เคร่ือง

A-FC-21/5-(1,2,3) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม )  เคร่ือง

A-FC-21/6-(1,2) 48,000 BTU  เคร่ือง

A-FC-21/7-(1,2) 36,000 BTU   ( ใช้ของเดิม )  เคร่ือง

A-FC-21/8 12,000 BTU  เคร่ือง

A-OAU-21/1-1,2  เคร่ือง

A-OAU-21/2  เคร่ือง

A-OAU-21/3  เคร่ือง

A-CU-21/2 324,000 BTU  เคร่ือง

A-(OAU/CDU)-21/1-(1,2) 162,000 BTU  เคร่ือง

A-(OAU/CDU)-21/2 174,000 BTU  เคร่ือง

A-(OAU/CDU)-21/3 162,000 BTU  เคร่ือง

 6.1.20.2 หัวจ่าย

 6.1.20.2.1 PID DUCT FOR SUPPLY AIR DUCT  ตร.ฟ



BOQ แผน่ที ่224/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.1.20.2.2 GALVANIZE STEEL SHEET  FOR FRESH AIR 

 - # 24  ตร.ฟ

 6.1.20.2.3 ฉนวนหุ้มท่อลม ชนิด FIBERGLASS หนา 1 น้ิว  ตร.ฟ

- Accessories  งาน

- Hanger & Support  งาน

 6.1.20.2.4 FLEXIBLE AIR DUCT

 - FLEX 10"  เมตร

 - FLEX 8"  เมตร

 - FLEX 6"  เมตร

 - FLEX 4"  เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด  งาน

 6.1.20.3 Grill

 6.1.20.3.1 FAG

 - 72"x24"  SET 

 6.1.20.3.2 SAG

 - 12"x12"  SET 

 - 14"x14"  SET 

 - 16"x16"  SET 

 6.1.20.4 VD

6"x4"  SET 

6"x6"  SET 

8"x6"  SET 

36"x12"  SET 

30"x12"  SET 

14"x10"

 6.1.20.5 ท่อน้ ายา

1/2"  เมตร

1/4"  เมตร

3/4"  เมตร

3/8"  เมตร

5/8"  เมตร



BOQ แผน่ที ่225/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

7/8"  เมตร

1-1/8"  เมตร

1-3/8"  เมตร

1-5/8"  เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

 6.1.20.6 ฉนวนหุ้มท่อน้ ายาหนา 3/4''

1/2"  เมตร

1/4"  เมตร

3/4"  เมตร

3/8"  เมตร

5/8"  เมตร

7/8"  เมตร

1-1/8"  เมตร

1-3/8"  เมตร

1-5/8"  เมตร

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด  งาน

 6.1.20.7 ท่อน้ าท้ิง  (Condensate Drain Pipe PVC  Class 8.5)

1"  เมตร

1-1/2"  เมตร

1-1/4"  เมตร

3/4"  เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
 งาน

 6.1.20.8 ฉนวนหุ้มท่อน้ าท้ิงหนา 1/2''

1"  เมตร

1-1/2"  เมตร

1-1/4"  เมตร

3/4"  เมตร

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน



BOQ แผน่ที ่226/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
 งาน

 6.1.20.9 เมนไฟจ่ายแอร์

 - LIYCY 4C x 0.75 sq.mm.  ม.

 - IEC-01 2.5 mm.  ม.

 - IEC-01 4 mm.  ม.

 - IEC-01 10 mm.  ม.

 - DIA  1/2"  EMT  ม.

 - DIA  3/4"  EMT  ม.

 - DIA  1-1/4"  EMT  m. 

ตู้ LP  ตู้

- Support & Accessories  LOT 

 6.1.20.10 REFNET JOINT

KHRP26A22T  LOT 

KHRP26A33T  LOT 

KHRP26A72T  LOT 

KHRP26A73T  LOT 

KHRP26M73TP  LOT 

DCM601B51 (Central Control)  LOT 

DGE601A52 (Adaptor)  LOT 

DGE601A53 (DIII plus adaptor slot)  LOT 

 6.1.20.11 งานระบบฆ่าเช้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ระบบฆ่าเช้ือเคร่ืองปรับอากาศ  Set 

Testrun And Commissioning  lot 

            6.2 VENTILATION SYSTEM

 6.2.1 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 1

 6.2.1.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-1/1-(1,2)  Set 

 6.2.2 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 2



BOQ แผน่ที ่227/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 6.2.2.1 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-2/1  Set 

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.3 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 3

 6.2.3.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-3/1  Set 

A-EF-3/2  Set 

A-EF-3/3  Set 

A-EF-3/4  Set 

A-EF-3/5  Set 

A-EF-3/6  Set 

 6.2.3.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-3/1  Set 

A-FF-3/2  Set 

A-FF-3/3  Set 

 6.2.3.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 8" x 6"  Set 

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.4 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 4

 6.2.4.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-4/1  Set 



BOQ แผน่ที ่228/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-EF-4/2  Set 

A-EF-4/3  Set 

A-EF-4/4  Set 

A-EF-4/5  Set 

A-EF-4/6  Set 

A-EF-4/7  Set 

A-EF-4/8  Set 

A-EF-4/9  Set 

A-EF-4/10  Set 

A-EF-4/11  Set 

A-EF-4/12  Set 

A-EF-4/13  Set 

A-EF-4/14  Set 

A-EF-4/15  Set 

A-EF-4/16  Set 

 6.2.4.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-4/1  Set 

A-FF-4/2  Set 

A-FF-4/3  Set 

A-FF-4/4  Set 

A-FF-4/5  Set 

A-FF-4/6  Set 

 6.2.4.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.

Flex 8"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา



BOQ แผน่ที ่229/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.5 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 5

 6.2.5.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-5/1  Set 

A-EF-5/2  Set 

A-EF-5/3  Set 

A-EF-5/4  Set 

A-EF-5/5  Set 

A-EF-5/6  Set 

A-EF-5/7  Set 

A-EF-5/8  Set 

A-EF-5/9  Set 

A-EF-5/10  Set 

A-EF-5/11  Set 

A-EF-5/12  Set 

A-EF-5/13  Set 

A-EF-5/14  Set 

A-EF-5/15  Set 

A-EF-5/16  Set 

A-EF-5/17  Set 

A-EF-5/18  Set 

A-EF-5/19  Set 

A-EF-5/20  Set 

 6.2.5.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-5/1  Set 

A-FF-5/2  Set 

A-FF-5/3  Set 

A-FF-5/4  Set 

A-FF-5/5  Set 

 6.2.5.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 



BOQ แผน่ที ่230/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

VD. 6" x 4"  Set 

VD. 8" x 6"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.6 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 6

 6.2.6.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-6/1  Set 

A-EF-6/2  Set 

A-EF-6/3  Set 

A-EF-6/4  Set 

A-EF-6/5  Set 

A-EF-6/6  Set 

A-EF-6/7  Set 

A-EF-6/8  Set 

A-EF-6/9  Set 

A-EF-6/10  Set 

A-EF-6/11  Set 

A-EF-6/12  Set 

A-EF-6/13  Set 

A-EF-6/14  Set 

A-EF-6/15  Set 

 6.2.6.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-6/1  Set 

A-FF-6/2  Set 

A-FF-6/3  Set 

A-FF-6/4  Set 

A-FF-6/5  Set 



BOQ แผน่ที ่231/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 6.2.6.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.7 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 7

 6.2.7.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-7/1-(1,2)  Set 

A-EF-7/2-(1,2)  Set 

A-EF-7/3-(1,2)  Set 

A-EF-7/4-(1,2)  Set 

A-EF-7/5-(1,2)  Set 

A-EF-7/6-(1,2)  Set 

A-EF-7/7-(1,2)  Set 

A-EF-7/8-(1,2)  Set 

A-EF-7/(9,12,14)  Set 

A-EF-7/(10,11)  Set 

A-EF-7/13  Set 

A-EF-7/14,15  Set 

A-EF-7/16  Set 

A-EF-7/17  Set 

 6.2.7.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-7/1-(1,2)  Set 

A-FF-7/2  Set 

A-FF-7/3-(1,2)  Set 

A-FF-7/4-(1,2)  Set 



BOQ แผน่ที ่232/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FF-7/5-(1,2)  Set 

A-FF-7/6,7  ม.

A-FF-7/8-(1,2)  ม.

A-FF-7/9-(1,2)  Set 

A-FF-7/10-(1,2)  Set 

A-FF-7/11-(1,2)  Set 

A-FF-7/12  Set 

 6.2.7.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 10" x 8"  Set 

VD. 12" x 8"  Set 

VD. 14" x 10"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 22  ตร.ฟ

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.8 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 8

 6.2.8.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-8/1  Set 

A-EF-8/2  Set 

A-EF-8/3  Set 

A-EF-8/4  Set 

A-EF-8/5  Set 

A-EF-8/6  Set 

A-EF-8/7  Set 

A-EF-8/8  Set 

A-EF-8/9  Set 



BOQ แผน่ที ่233/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-EF-8/10  Set 

A-EF-8/11  Set 

A-EF-8/12  Set 

A-EF-8/13  Set 

A-EF-8/14  Set 

A-EF-8/15  Set 

A-EF-8/16  Set 

A-EF-8/17  Set 

A-EF-8/18  Set 

A-EF-8/19  Set 

 6.2.8.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-8/1  Set 

A-FF-8/2  Set 

A-FF-8/3  Set 

A-FF-8/4  Set 

A-FF-8/5  Set 

 6.2.8.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.9 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 9

 6.2.9.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-9/1  Set 

A-EF-9/2  Set 

A-EF-9/3  Set 



BOQ แผน่ที ่234/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-EF-9/4  Set 

A-EF-9/5  Set 

A-EF-9/6  Set 

A-EF-9/7  Set 

A-EF-9/8  Set 

A-EF-9/9  Set 

A-EF-9/10  Set 

A-EF-9/11  Set 

A-EF-9/12  Set 

A-EF-9/13  Set 

A-EF-9/14  Set 

A-EF-9/15  Set 

A-EF-9/16  Set 

A-EF-9/17  Set 

A-EF-9/18  Set 

A-EF-9/19  Set 

A-EF-9/20  Set 

A-EF-9/21  Set 

A-EF-9/22  Set 

A-EF-9/23  Set 

A-EF-9/24  Set 

A-EF-9/25  Set 

 6.2.9.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-9/1  Set 

A-FF-9/2  Set 

A-FF-9/3  Set 

A-FF-9/4  Set 

A-FF-9/5  Set 

 6.2.9.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

Flex 4"  ม.



BOQ แผน่ที ่235/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.10 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 10

 6.2.10.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-10/1  Set 

A-EF-10/2  Set 

A-EF-10/3  Set 

A-EF-10/4  Set 

A-EF-10/5  Set 

A-EF-10/6  Set 

A-EF-10/7  Set 

A-EF-10/8  Set 

A-EF-10/9  Set 

A-EF-10/10  Set 

A-EF-10/11  Set 

A-EF-10/12  Set 

A-EF-10/13  Set 

A-EF-10/14  Set 

A-EF-10/15  Set 

A-EF-10/16  Set 

A-EF-10/17  Set 

A-EF-10/18  Set 

 6.2.10.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-10/1  Set 

A-FF-10/2  Set 

A-FF-10/3  Set 

A-FF-10/4  Set 

A-FF-10/5  Set 



BOQ แผน่ที ่236/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 6.2.10.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.11 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 11

 6.2.11.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-11/1  Set 

A-EF-11/2  Set 

A-EF-11/3  Set 

A-EF-11/4  Set 

A-EF-11/5  Set 

A-EF-11/6  Set 

A-EF-11/7  Set 

A-EF-11/8  Set 

A-EF-11/9  Set 

A-EF-11/10  Set 

A-EF-11/11  Set 

A-EF-11/12  Set 

A-EF-11/13  Set 

A-EF-11/14  Set 

A-EF-11/15  Set 

A-EF-11/16  Set 

A-EF-11/17  Set 

A-EF-11/18  Set 

 6.2.11.2 พัดลมเติมอากาศ



BOQ แผน่ที ่237/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FF-11/1  Set 

A-FF-11/2  Set 

A-FF-11/3  Set 

A-FF-11/4  Set 

A-FF-11/5  Set 

 6.2.11.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

EAG. 10" x 10"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

VD. 8" x 6"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.12 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 12

 6.2.12.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-12/1  Set 

A-EF-12/2  Set 

A-EF-12/3  Set 

A-EF-12/4  Set 

A-EF-12/5  Set 

A-EF-12/6  Set 

A-EF-12/7  Set 

A-EF-12/8  Set 

A-EF-12/9  Set 

A-EF-12/10  Set 

A-EF-12/11  Set 

A-EF-12/12  Set 



BOQ แผน่ที ่238/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-EF-12/13  Set 

A-EF-12/14  Set 

A-EF-12/15  Set 

A-EF-12/16  Set 

A-EF-12/17  Set 

A-EF-12/18  Set 

A-EF-12/19  Set 

A-EF-12/20  Set 

A-EF-12/21  Set 

A-EF-12/22  Set 

A-EF-12/23  Set 

 6.2.12.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-12/1  Set 

A-FF-12/2  Set 

A-FF-12/3  Set 

A-FF-12/4  Set 

A-FF-12/5  Set 

 6.2.12.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

VD. 8" x 6"  Set 

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.13 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 12 A

 6.2.13.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-12A /1  Set 

A-EF-12A /2  Set 



BOQ แผน่ที ่239/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-EF-12A /3  Set 

A-EF-12A /4  Set 

A-EF-12A /5  Set 

A-EF-12A /6  Set 

A-EF-12A /7  Set 

A-EF-12A /8  Set 

A-EF-12A /9  Set 

A-EF-12A /10  Set 

A-EF-12A /11  Set 

A-EF-12A /12  Set 

A-EF-12A /13  Set 

A-EF-12A /14  Set 

A-EF-12A /15  Set 

A-EF-12A /16  Set 

A-EF-12A /17  Set 

A-EF-12A /18  Set 

A-EF-12A /19  Set 

A-EF-12A /20  Set 

A-EF-12A /21  Set 

A-EF-12A /22  Set 

A-EF-12A /23  Set 

A-EF-12A /24  Set 

A-EF-12A /25  Set 

A-EF-12A /26  Set 

 6.2.13.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-12A/1  Set 

A-FF-12A/2  Set 

A-FF-12A/3  Set 

A-FF-12A/4  Set 

A-FF-12A/5  Set 

 6.2.13.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 



BOQ แผน่ที ่240/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

EAG. 10" x 10"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.14 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 14

 6.2.14.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-14/1  Set 

A-EF-14/2  Set 

A-EF-14/3  Set 

A-EF-14/4  Set 

A-EF-14/5  Set 

A-EF-14/(6-10)  Set 

A-EF-14/(11-15)  Set 

 6.2.14.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-14/1  Set 

A-FF-14/2  Set 

A-FF-14/3  Set 

A-FF-14/4  Set 

A-FF-14/5  Set 

 6.2.14.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

VD. 8" x 6"  Set 

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ



BOQ แผน่ที ่241/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.15 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 15

 6.2.15.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-15/1  Set 

A-EF-15/2  Set 

A-EF-15/3  Set 

A-EF-15/(4-8)  Set 

A-EF-15/(9,11)  Set 

A-EF-15/10  Set 

A-EF-15/(12-15)  Set 

A-EF-15/16  Set 

A-EF-15/17,18  Set 

A-EF-15/19  Set 

A-EF-15/20  Set 

A-EF-15/21  Set 

A-EF-15/22  Set 

A-EF-15/23  Set 

 6.2.15.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-15/1  Set 

A-FF-15/2  Set 

A-FF-15/3  Set 

A-FF-15/4  Set 

A-FF-15/5  Set 

A-FF-15/6  Set 

 6.2.15.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

EAG. 10" x 10"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

VD. 8" x 6"  Set 

VD. 10" x 6"  Set 



BOQ แผน่ที ่242/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.16 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 16

 6.2.16.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-16/1  Set 

A-EF-16/2  Set 

A-EF-16/3  Set 

A-EF-16/4  Set 

A-EF-16/5  Set 

A-EF-16/6  Set 

A-EF-16/7  Set 

A-EF-16/8  Set 

A-EF-16/9  Set 

A-EF-16/10  Set 

A-EF-16/11  Set 

A-EF-16/12  Set 

A-EF-16/13  Set 

A-EF-16/14  Set 

A-EF-16/15  Set 

A-EF-16/16  Set 

A-EF-16/17  Set 

A-EF-16/18  Set 

A-EF-16/19  Set 

A-EF-16/20  Set 

A-EF-16/21  Set 

 6.2.16.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-16/1  Set 

A-FF-16/2  Set 



BOQ แผน่ที ่243/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-FF-16/3  Set 

A-FF-16/4  Set 

A-FF-16/5  Set 

 6.2.16.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 8" x 8"  Set 

VD. 6" x 6"  Set 

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.17 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 17

 6.2.17.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-17/1  Set 

A-EF-17/2  Set 

A-EF-17/3  Set 

A-EF-17/4  Set 

A-EF-17/5  Set 

A-EF-17/6  Set 

A-EF-17/7  Set 

A-EF-17/8  Set 

A-EF-17/9  Set 

A-EF-17/10  Set 

A-EF-17/11  Set 

A-EF-17/12  Set 

A-EF-17/13  Set 

A-EF-17/14  Set 

A-EF-17/15  Set 

A-EF-17/16  Set 

A-EF-17/17  Set 



BOQ แผน่ที ่244/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-EF-17/18  Set 

A-EF-17/19  Set 

A-EF-17/20  Set 

A-EF-17/21  Set 

 6.2.17.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-17/1  Set 

A-FF-17/2  Set 

A-FF-17/3  Set 

 6.2.17.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 10" x 10"  Set 

Flex 6"  ม.

Flex 8"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.18 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 18

 6.2.18.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-18/1  Set 

A-EF-18/2  Set 

A-EF-18/3  Set 

A-EF-18/4  Set 

A-EF-18/5  Set 

A-EF-18/6  Set 

A-EF-18/7  Set 

A-EF-18/8  Set 

A-EF-18/9  Set 

A-EF-18/10  Set 

A-EF-18/11  Set 

A-EF-18/12  Set 



BOQ แผน่ที ่245/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-EF-18/13  Set 

A-EF-18/14  Set 

A-EF-18/15  Set 

A-EF-18/16  Set 

A-EF-18/17  Set 

A-EF-18/18  Set 

A-EF-18/19  Set 

A-EF-18/20  Set 

 6.2.18.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-18/1  Set 

A-FF-18/2  Set 

A-FF-18/3  Set 

A-FF-18/4  Set 

A-FF-18/5  Set 

 6.2.18.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 48" x 24"  Set 

Flex 6"  ม.

Flex 8"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.19 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 19

 6.2.19.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-19/1  Set 

A-EF-19/2  Set 

A-EF-19/3  Set 

A-EF-19/4  Set 

A-EF-19/5  Set 

A-EF-19/6  Set 



BOQ แผน่ที ่246/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

A-EF-19/7  Set 

A-EF-19/8  Set 

A-EF-19/9  Set 

A-EF-19/10  Set 

A-EF-19/11  Set 

A-EF-19/12  Set 

A-EF-19/13  Set 

A-EF-19/14  Set 

A-EF-19/15  Set 

A-EF-19/16  Set 

A-EF-19/17  Set 

A-EF-19/18  Set 

A-EF-19/19  Set 

A-EF-19/20  Set 

A-EF-19/21  Set 

A-EF-19/22  Set 

A-EF-19/23  Set 

A-EF-19/24  Set 

A-EF-19/25  Set 

A-EF-19/26-(1,2)  Set 

A-EF-19/27  Set 

A-EF-19/28  Set 

 6.2.19.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-19/1  Set 

A-FF-19/2  Set 

A-FF-19/3  Set 

A-FF-19/4  Set 

A-FF-19/5-(1,2)  Set 

 6.2.19.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 10" x 10"  Set 

EAG. 12" x 12"  Set 

VD. 10" x8"  Set 



BOQ แผน่ที ่247/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

VD. 12" x8"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.20 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 20

 6.2.20.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-20/(1,2,4,6,8)  Set 

A-EF-20/(3,5,7,9)  Set 

A-EF-20/10-(1,2)  Set 

A-EF-20/(11,13)  Set 

A-EF-20/12  Set 

A-EF-20/14-(1,2)  Set 

A-EF-20/15  Set 

A-EF-20/(16-19)  Set 

A-EF-20/20  Set 

 6.2.20.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-20/1  Set 

A-FF-20/2  Set 

A-FF-20/3  Set 

A-FF-20/4-(1,2)  Set 

A-FF-20/5  Set 

 6.2.20.3 ท่อลมและหัวจ่าย

EAG. 60" x 24"  Set 

EAG. 12" x 12"  Set 

EAG. 16" x 16"  Set 

VD. 10" x 8"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.



BOQ แผน่ที ่248/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา

 6.2.21 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 21

 6.2.21.1 พัดลมดูดอากาศ

A-EF-21/1  Set 

A-EF-21/2  Set 

A-EF-21/3  Set 

A-EF-21/4  Set 

A-EF-21/5  Set 

A-EF-21/6  Set 

A-EF-21/7  Set 

A-EF-21/8  Set 

A-EF-21/9  Set 

 6.2.21.2 พัดลมเติมอากาศ

A-FF-21/1  Set 

A-FF-21/2  Set 

A-FF-21/3  Set 

 6.2.21.3 ท่อลมและหัวจ่าย

 - 60" x 24"  SET 

 - 12" x 12"  SET 

 - 16" x 16"  SET 

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

เบอร์ 22  ตร.ฟ

เบอร์ 24  ตร.ฟ

เบอร์ 26  ตร.ฟ

- Accessories  เหมา

- Hanger & Support  เหมา



BOQ แผน่ที ่249/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

            6.3 ระบบ Control BMS ปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ัน3-21

 - UTP CAT6  M. 

 - IEC-01 1.5 SQMM  M. 

 - DIA  1/2"  EMT  M. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 เหมา

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 เหมา

            6.4 งานตรวจเช็คเทดสอบระบบเคร่ืองปรับอากาศเดิมให้ใช้งานได้  เหมา

SUM TOTAL 6

           7.0 หมวดงานห้อง DATA CENTER

           7.1 DISTRIBUTION BOARD

 7.1.1 4EDBIT1

 - MCCB 3P 320AT/320AF  SET 

 - MCCB 3P 160AT/160AF  SET 

 - MCCB 3P 80AT/100AF  SET 

 - SURGE PROTECTION  SET 

 - DIGITAL METER  SET 

 - 320 CU BUSBAR 100% NEUTRAL 50% GROUND  LOT 

 - CUBICLE & ACCESSORIES  LOT 

 7.1.2 4EDBIT2

 - MCCB 3P 320AT/320AF  SET 

 - MCCB 3P 160AT/160AF  SET 

 - MCCB 3P 80AT/100AF  SET 

 - SURGE PROTECTION  SET 

 - DIGITAL METER  SET 

 - 320 CU BUSBAR 100% NEUTRAL 50% GROUND  LOT 

 - CUBICLE & ACCESSORIES  LOT 

 7.1.3 UPS 1,2



BOQ แผน่ที ่250/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - UPS 75 KVA, 1 PF with BATTERY Lithium 15 MINUTES 

BACK UP TIMER
 SET 

 - ระบบ Battery Monitoring  SET 

 7.1.4 4UDBIT1

 - MCCB 3P 160AT/200AF  SET 

 - SURGE PROTECTION  SET 

 - DIGITAL METER  SET 

 - 250 CU BUSBAR 100% NEUTRAL 50% GROUND  LOT 

 - CUBICLE & ACCESSORIES  LOT 

 7.1.5 4UDBIT2

 - MCCB 3P 160AT/200AF  SET 

 - SURGE PROTECTION  SET 

 - DIGITAL METER  SET 

 - 250 CU BUSBAR 100% NEUTRAL 50% GROUND  LOT 

 - CUBICLE & ACCESSORIES  LOT 

 7.1.6 4ULP1

 - LP 18 CKT 3P4W MAIN 100 AT/100 AF  SET 

 - CB 1P 20AT  SET 

 - CB 1P 32AT  SET 

 7.1.7 4ULP2

 - LP 18 CKT 3P4W MAIN 160 AT/160 AF  SET 

 - CB 1P 20AT  SET 

 - CB 1P 32AT  SET 

 7.1.8 4ELPIT

 - LP 18 CKT 3P4W MAIN 160 AT/160 AF  SET 

 - CB 1P 16AT  SET 

 - CB 1P 20AT  SET 

 7.1.9 LUMINARE SYSTEM

 - SUSPENDED LED TUBE 2X20 W.  SET 
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - BATTERY EMERGENCY LIGHT LED BACK UP TIME 2 Hr.  SET 

 - 1 WAY SWITCH  EA 

 - COVER PLATE 1 GANG  EA 

 - COVER PLATE 2 GANG  EA 

 - SIMPLEX RECEPTACLE 2P+E WITH COVER PLATE  SET 

 - DUPLEX RECEPTACLE 2P+E WITH COVER PLATE  SET 

 - POWER PLUG 32 AT พร้อมตัวผู้  SET 

 7.1.10 ACCESS CONTROL TYPE SINGLE SWING DOOR (ACC.1)  SET 

 7.1.11 ACCESS CONTROL TYPE DOUBLE SWING DOOR (ACC.2)  SET 

 7.1.12 NETWORK SYSTEM

 - RACK CABINET 42U FOR DATA CENTER SIZE 42U X 

60CM X 110CM
 SET 

 - IP SMART PDU 32A  SET 

 - PATCH PANEL 24 PORT CAT6A  SET 

 - PATCH CORT CAT6A  SET 

 - PATCH PANEL FIBER-OPTIC MM 24 CORE  SET 

 - Cold Containment 12 Rack  SET 

 7.1.13 DATA CENTER INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (DCIM)

 - Software monitoring & Server  SET 

 - Temperature Sensor (Room)  SET 

 - Temperature Sensor (Rack)  SET 

 - Power Cord Sensor  SET 

 - TRIGGER RELAY INPUT (TELEALARM MODULE)  SET 

 - TELEPHONE DIRECT LINE AND SIMCARD  SET 

 7.1.14 CABLE AND RACKWAY

 - IEC-01 1.5 SQMM  M. 

 - IEC-01 2.5 SQMM  M. 
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - IEC-01 4 SQMM  M. 

 - IEC-01 10 SQMM  M. 

 - IEC-01 16 SQMM  M. 

 - IEC-01 50 SQMM  M. 

 - IEC-01 95 SQMM  M. 

 - VCT 3X6 SQMM  M. 

 - CVV 2X2.5 SQMM  M. 

 - TIEV 2X0.65  M. 

 - UTP CAT6  M. 

 - UTP CAT6A  M. 

 - FIBER-OPTIC 24 CORE (F/O MM CABLE OM2)  M. 

 - EMT  1/2"  M. 

 - EMT  1"  M. 

 - IMC 1"  M. 

 - IMC 2"  M. 

 - IMC 2 1/2"  M. 

 - IMC 3"  M. 

 - WIRE WAR 100X100 MM  M. 

 - COMM. CABLE BASKET 300 X 100 MM.  M. 

 7.1.15 MAIN GROUNDING BUSBAR 14"X4"X20"  SET 

           7.2 PRECISION AIR CONDITION

 7.2.1 PRECISION AIR CONDITION

 - CRAC/CUCR - (01,02)  SET 

 - SAFETY SWITCH 2P NONFUSE 30AT  SET 

 - IMC 1/2"  M. 

 - IEC-01 1.5 SQMM  M. 

 - IEC-01 2.5 SQMM  M. 

 - CU.TUBE TYPE L  7/8"  M. 

 - CU.TUBE TYPE L  1 1/4"  M. 

 - ACCESSORIES  LOT 
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 7.2.2 VENTILATION SYSTEM

 - EXHAUST FAN 700 CFM  SET 

 - STARTER FAN D.O.L.  SET 

 - EAG. 300X200 MM  EA 

 - EAG. 250X200 MM  EA 

 - EAG. 400X250 MM  EA 

 - EAD. 10"X8"  SQF 

 - EAD. 12"X10"  SQF 

 - EAD. 16"X10"  SQF 

 7.2.3 CD AND CW SYSTEM

 - SOLINOID VALVE 1/2"  SET 

 - GATE VALVE 1/2"  SET 

 - PVC 2" CLASS 8.5 WITH INSULATION THK 1/2"  M. 

 - PPR 1/2" SDR11  M. 

 - FD 2"  EA 

 - CO 2"  EA 

 - ACCESSORIES  LOT 

 7.2.4 WATER LEAK SYSTEM

 - WATER LEAK DETECTOE TOUCH SCREEN PANEL  SET 

 - LEADER CABLE  M. 

 - SENSING CABLE  M. 

 - IM MODULE  SET 

 - END TERMINAL  SET 

 - ACCESSORIES  LOT 

 7.2.5 ถังดับเพลิงชนิดก๊าสคาร์บอนไดออไซด์(CO2)  ถัง

 7.2.6 HSSD SYSTEM

 - HSSD PANEL  SET 

 - SAMPLING PIPE UPVC 25MM.  M. 

 - SAMPLING POINT  SET 
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ACCESSORIES  LOT 

 7.2.7 Fire Suppression System  SET 

 - NOVEC-1230 CONTROL PANEL  SET 

 - FIRE ALARM MODULE PANEL  SET 

 - ALARM BELL  SET 

 - ALARM HORN WITH STROBE LIGHT  SET 

 - MANUAL ELECTRIC STATION  SET 

 - ABORT STATION  SET 

 - ELECTRIC VALVE ACTUATION  SET 

 - PRESSURE SWITCH  SET 

 - SUPERVISORY LOW PRESSURE SWITCH  SET 

 - CONVENTIONAL PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR  SET 

 - NOVEC-1230 CYLINDER  SET 

 - WARNING SIGN NAME PLATE  SET 

 - DISCHARGE NOZZLE, 360° TYPE  SET 

 - DISCHARGE PIPE, ERW STEEL PIPE SCHEDULE 40  LOT 

 - ACCESSORIES AND SUPPORT  LOT 

 7.2.8 CABLE AND RACK WAY

 - IEC-01 1.5 SQMM  M. 

 - IEC-01 2.5 SQMM  M. 

 - IEC-01 4 SQMM  M. 

 - FRC 2X2.5 SQMM  M. 

 - EMT 1/2"  M. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

SUM TOTAL 7
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           8.0 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง

            8.1 หมวดงานระบบพิเศษ

 8.1.1 CCTV

 8.1.1.1 อาคาร A

NVR 64 CH. ควบคุมและบันทึกภาพระบบกล้องวงจรปิดชนิด IP 

Camera
 เคร่ือง

IP CAMERA 2Mp., BULLET WEATHERPROOF, FIXED 

2.8mm. OUTDOOR TYPE IP66 
 กล้อง

IP DOME CAMERA 2Mp., FIXED 2.8mm., INDOOR TYPE  กล้อง

IP CAMERA 2MP. PTZ 360°.  X36  IR350M.  กล้อง

Network Keyboard  ชุด

Single Port High-PoE Injector  ชุด

จอแสดงภาพระบบกล้องวงจรปิด 55 น้ิว พร้อมขายึดจอติดผนัง

และสาย HDMI
 ชุด

Harddisk 12TB.  ลูก

PC WORKSTATION i7 , RAM8GB. / การ์ดจอ 4GB. รองรับ 

Output 4.
 เคร่ือง

CORD SWITCH.  เคร่ือง

NETWORK SWITCH.  เคร่ือง

NETWORK SWITCH. POE 24 Port  เคร่ือง

Module 1.25Gbps SM SFP.  ช้ิน

Module 10Gbps SM SFP.  ช้ิน

10G SFP+ Direct Attach Copper Cable - 0.5 Meter  เส้น

RACK 42U AND ACC.  ชุด

PATCH PANEL (FDU) 2 Snap-In AND ACC  ชุด

PATCH PANEL 24 Port AND PATCH CORD CAT6  ชุด

UPS 3 KVA.  เคร่ือง

UPS 1 KVA.  เคร่ือง

ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง (คิดรวม A+B)  LOT 
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สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 8.1.2 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BMS)

 8.1.2.1 อาคาร A

SOFTWARE # N4 SUPERVISOR  SET 

WEB NETWORK CONTROLLER (WNC)  SET 

DDC CONTROLLER (IP)  SET 

EXTENSION MODULE  SET 

PANEL for  WNC, DDC, GATEWAY  SET 

     COMPUTER SERVER  SET 

     COMPUTER WORKSTATION  SET 

     PRINTER REPORT  เคร่ือง

     SWITCH HUB 24 PORTS L2  เคร่ือง

     SWITCH HUB 24 PORTS L3  เคร่ือง

WALL RACK 9U  SET 

TOWER RACK 36U  SET 

     UPS 3 KVA  เคร่ือง

DIGITALSIGNAGE MONITOR 55"  SET 

OUTDOOR TEMP & HUMIDITY SENSOR  SET 

DIGITALSIGNAGE  SET 

INDOOR AIR QUALITY SENSOR  SET 

BACNET GATEWAY FOR INTERFACE FIRE ALARM  SET 

BACNET GATEWAY FOR INTERFACE DAIKIN  SET 

MODBUS GATEWAY FOR INTERFACE POWER METER  SET 

MODBUS GATEWAY FOR INTERFACE IAQ  SET 

SAMART MORNITORING ON MOBILE APPLICATION  SET 

PROGRAMMING SYSTEM INTERFACE (SMART BUILDING)  SET 

-  FIRE ALARM  - 

-  DAIKIN  - 

-  GENERATOR  - 

-  CCTV  - 

-  ACCESS CONTROL  - 

-  VISTOR MANAGEMENT  - 

-  LIGHTING CONTROL  - 
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สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

INSTALLATION CABLE & CONDUIT  เหมา

-  BMS POINT  - 

-  CONTROL FRESH AIR FAN (104 Unit)  - 

-  CONTROL EXHAUST FAN (164 Unit)  - 

 8.1.3 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบห้องประชุม

 8.1.3.1 FLOOR G

 8.1.3.1.1 โถงทางเข้า ช้ัน G ( ระบบภาพ )

LED Display P2, 4.48 x 2.40 ม.  จอ

Video Processor  ชุด

Installation  งาน

LED Display P2.5, 3.36 x 5.12 ม.  จอ

- Module size 32 ซม. x 16 ซม.

- ความสว่าง 800 cd/m2

Video Processor  ชุด

- การ์ดรับ-ส่งสัญญาณ

- โปรแกรมควบคุมการแสดงภาพ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุม  ชุด

 8.1.3.2 FLOOR 3

 8.1.3.2.1 ห้องรับรอง 8 ท่ีน่ัง, ช้ัน 3 ( ระบบเสียง, ภาพ )

   จอ Interactive ขนาด 55 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  งาน

 8.1.3.3 FLOOR 4

 8.1.3.3.1 ห้อง Co-working space, ช้ัน 4

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 55 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน



BOQ แผน่ที ่258/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 8.1.3.3.2 ห้องประชุม 8 ท่ีน้ัง, ช้ัน 4

   จอ Interactive ขนาด 55 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

  อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

 8.1.3.3.3 ห้องประชุม 16 ท่ีน้ัง, ช้ัน 4

   จอ Interactive ขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   ชุด VDO Conference Set C  เคร่ือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

 8.1.3.3.4 ห้อง War room, ช้ัน 4

ระบบจอแสดงผลข้อมูลห้อง War room (War room 

Multi-Layer Display)

จอแสดงผล LED P1.1 ขนาด 9x1.69 เมตร พร้อมงานโครงสร้าง  จอ

เคร่ืองควบคุมป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  เคร่ือง

เคร่ืองควบคุม Video wall  เคร่ือง

คอมพิวเตอร์พร้อมจอ  เคร่ือง

ล าโพงติดผนังแบบ 2 ทาง  ตู้

เคร่ืองขยายเสียงขนาด 2x1800 วัตต์  เคร่ือง

เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล แบบท่ี 1  เคร่ือง

 8.1.3.4 FLOOR 5

 8.1.3.4.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 5

จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  งาน



BOQ แผน่ที ่259/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 8.1.3.5 FLOOR 6

 8.1.3.5.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 6

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  งาน

 8.1.3.6 FLOOR 7

 8.1.3.6.1 ห้องประชุม 60 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด 6 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 8 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   ไมโครโฟนแบบฝังโต๊ะพร้อมฐานฝังโต๊ะมีสวิทซ์เปิด/ปิด  ตัว

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 1  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

 8.1.3.6.2 ห้องประชุม 60 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบภาพ

 8.1.3.6.2.1 อุปกรณ์

LED Display P2, 3.20 x 1.92 ม.และความสว่าง 800 cd/m2  จอ

โพรเซสเซอร์ส าหรับจอแอลอีดี , การ์ดรับ-ส่งสัญญาณ  ชุด

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI แบบเมทริกซ์ 8:8  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   กล้อง PTZ ความละเอียดสูง  เคร่ือง

   เคร่ืองควบคุมกล้อง PTZ  เคร่ือง

   ชุด PC Conference  เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่260/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุม  ชุด

   ตู้ใส่อุปกรณ์  ชุด

 8.1.3.6.3 ห้องประชุม 60 ท่ีน่ัง ช้ัน 7, ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 1  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   เคร่ืองตรวจจับความเคล่ือนไหว  ตัว

   Switch Hub  ตัว

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง ห้องประชุม 60 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7  งาน

 8.1.3.6.4 ห้องประชุม 40-1 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด 6 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายประธาน  ตัว

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายผู้ร่วมประชุม  ตัว

   เคร่ืองควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม  ตัว

   เคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลด้วยคล่ืนอินฟาเรด  ตัว

   เคร่ืองชาร์จส าหรับไมโครโฟนประชุมดิจิตอลไร้สายระบบอิน

ฟาเรด
 ตัว

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 2  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

 8.1.3.6.5 ห้องประชุม 40-1 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบภาพ

 8.1.3.6.5.1 อุปกรณ์

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 85 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI 4 x 4  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   ชุด VDO Conference Set A  เคร่ือง

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

 8.1.3.6.5.2 ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 2  เคร่ือง

  ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   เคร่ืองตรวจจับความเคล่ือนไหว  ตัว
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   Switch Hub  ตัว

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้องประชุม 40-1 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7  งาน

 8.1.3.6.6 ห้องประชุม 40-2 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด 6 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายประธาน  ตัว

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายผู้ร่วมประชุม  ตัว

   เคร่ืองควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม  ตัว

   เคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลด้วยคล่ืนอินฟาเรด  ตัว

   เคร่ืองชาร์จส าหรับไมโครโฟนประชุมดิจิตอลไร้สายระบบอิน

ฟาเรด
 ตัว

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 2  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

 8.1.3.6.7 ห้องประชุม 40-2 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบภาพ

 8.1.3.6.7.1 อุปกรณ์

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 85 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI 4 x 4  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   ชุด VDO Conference Set A  เคร่ือง

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

 8.1.3.6.7.2 ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 2  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   เคร่ืองตรวจจับความเคล่ือนไหว  ตัว

   Switch Hub  ตัว

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง ห้องประชุม 40-2 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7  งาน

 8.1.3.6.8 ห้องประชุม 30-1 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด 6 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 8 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   ไมโครโฟนแบบฝังโต๊ะพร้อมฐานฝังโต๊ะมีสวิทซ์เปิด/ปิด  ตัว

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 1  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

 8.1.3.6.9 ห้องประชุม 30-1 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบภาพ

 8.1.3.6.9.1 อุปกรณ์

   LED Display P2, 3.20 x 1.92 ม.  จอ

   โพรเซสเซอร์ส าหรับจอแอลอีดี  ชุด

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI แบบเมทริกซ์ 8:8  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   ชุด PC Conference  เคร่ือง

   กล้อง PTZ ความละเอียดสูง  เคร่ือง

   เคร่ืองควบคุมกล้อง PTZ  เคร่ือง

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุม  ชุด

   ตู้ใส่อุปกรณ์  ชุด

 8.1.3.6.9.2 ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 1  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   เคร่ืองตรวจจับความเคล่ือนไหว  ตัว

   Switch Hub  ตัว

ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  งาน

 8.1.3.6.10 ห้องประชุม 30-2 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด 6 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายประธาน  ตัว

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายผู้ร่วมประชุม  ตัว



BOQ แผน่ที ่263/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   เคร่ืองควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม  ตัว

   เคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลด้วยคล่ืนอินฟาเรด  ตัว

  เคร่ืองชาร์จส าหรับไมโครโฟนประชุมดิจิตอลไร้สายระบบอิน

ฟาเรด
 ตัว

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล 4 x 4  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

 8.1.3.6.11 ห้องประชุม 30-2 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบภาพ

 8.1.3.6.11.1 อุปกรณ์

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 85 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI 4 x 4  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   ชุด VDO Conference Set A  เคร่ือง

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

 8.1.3.6.11.2 ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 2  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   เคร่ืองตรวจจับความเคล่ือนไหว  ตัว

   Switch Hub  ตัว

  ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้องประชุม 30-2 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7  งาน

 8.1.3.6.12 ห้องประชุม 25 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบเสียง ( 3 ห้อง )

   ล าโพงติดฝ้าขนาด 6 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายประธาน  ตัว

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายผู้ร่วมประชุม  ตัว

   เคร่ืองควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม  ตัว

   เคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลด้วยคล่ืนอินฟาเรด  ตัว

   เคร่ืองชาร์จส าหรับไมโครโฟนประชุมดิจิตอลไร้สายระบบอิน

ฟาเรด
 ตัว
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 8.1.3.6.13 ห้องประชุม 25 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบภาพ ( 3 ห้อง )

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 75 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้องประชุม 25 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7  งาน

 8.1.3.6.14 ห้องประชุม 4 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7,  ระบบภาพ ( 2 ห้อง )

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 55 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้องประชุม 4 ท่ีน่ัง  ช้ัน 7  งาน

 8.1.3.7 FLOOR 8

 8.1.3.7.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 8

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง ห้อง Co-working Space , ช้ัน 8  งาน

 8.1.3.8 FLOOR 9

 8.1.3.8.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 9

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้อง Co-working Space , ช้ัน 9  งาน

 8.1.3.9 FLOOR 10
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 8.1.3.9.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 10

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้อง Co-working Space , ช้ัน 10  งาน

 8.1.3.10 FLOOR 11

 8.1.3.10.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 11

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง ห้อง Co-working Space , ช้ัน 11  งาน

 8.1.3.11 FLOOR 12

 8.1.3.11.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 12

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้อง Co-working Space , ช้ัน 12  งาน

 8.1.3.12 FLOOR 12A

 8.1.3.12.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 13

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้อง Co-working Space , ช้ัน 

12A
 งาน

 8.1.3.13 FLOOR 14

 8.1.3.13.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 14

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้อง Co-working Space , ช้ัน 14  งาน

 8.1.3.14 FLOOR 15

 8.1.3.14.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 15

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง   ห้อง Co-working Space , ช้ัน 15  งาน

 8.1.3.15 FLOOR 16

 8.1.3.15.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 16

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้อง Co-working Space , ช้ัน 16  งาน

 8.1.3.15.2 ห้อง Sound Lab , ช้ัน 16

   ชุดไฟ Studio ส าหรับถ่ายภาพและวิดีโอ แบบท่ี 1  ชุด
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 8.1.3.15.3 ห้องประกาศเสียงตามสาย , ช้ัน 16

   ไมค์โครโฟนประกาศแบบเลือกโซน  เคร่ือง

   ระบบมอนิเตอร์เสียงโซนประกาศ  เคร่ือง

 8.1.3.16 FLOOR 17

 8.1.3.16.1 ห้อง Co-working Space , ช้ัน 17

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้อง Co-working Space , ช้ัน 17  งาน

 8.1.3.17 FLOOR 18

 8.1.3.17.1 ห้องรองผู้ว่า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  ช้ัน 18

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   ชุด VDO Conference Set C  เคร่ือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้อง Co-working Space , ช้ัน 18  งาน

 8.1.3.18 FLOOR 19

 8.1.3.18.1 ห้องผู้ว่า  ช้ัน 19

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   ชุด VDO Conference Set C  เคร่ือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้องผู้ว่า , ช้ัน 19  งาน

 8.1.3.18.2 ห้องประชุม 12 ท่ีน่ัง ช้ัน 19



BOQ แผน่ที ่268/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   ชุด VDO Conference Set A  เคร่ือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้องประชุม 12 ท่ีน่ัง , ช้ัน 19  งาน

 8.1.3.18.3 ห้องบันทึกเสียง  ช้ัน 19

   กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหวพร้อมเลนส์พร้อมขาต้ัง  เคร่ือง

   เคร่ืองผสมสัญญาณภาพ  เคร่ือง

   เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง  เคร่ือง

   เคร่ืองแปลงสัญญาณ USB  เคร่ือง

   ไมโครโฟนบันทึกเสียง  ชุด

   ล าโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม  ชุด

   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Live Streaming  ชุด

   ชุดไฟ Studio ส าหรับถ่ายภาพและวิดีโอ แบบท่ี 2  ชุด

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้องบันทึกเสียง  ช้ัน 19  งาน

 8.1.3.18.4 ห้องประชุม 35 ท่ีน่ัง  ช้ัน 19,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด 6 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 8 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   ไมโครโฟนแบบฝังโต๊ะพร้อมฐานฝังโต๊ะมีสวิทซ์เปิด/ปิด  ตัว

   .เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 1  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  เคร่ือง

   อุปกรณประกอบเคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล  ชุด

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

 8.1.3.18.5 ห้องประชุม 35 ท่ีน่ัง  ช้ัน 19,  ระบบภาพ

 8.1.3.18.5.1 อุปกรณ์

   เคร่ืองฉายภาพแบบ Laser ความสว่าง 7000 Ansi  เครือง



BOQ แผน่ที ่269/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาด 150 น้ิว 16:9  จอ

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI แบบเมทริกซ์ 8:8  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   กล้อง PTZ ความละเอียดสูง  เคร่ือง

   เคร่ืองควบคุมกล้อง PTZ  เคร่ือง

   ชุด PC Conference  เคร่ือง

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุม  ชุด

   ตู้ใส่อุปกรณ์  ชุด

 8.1.3.18.5.2 ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 1  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   เคร่ืองตรวจจับความเคล่ือนไหว  ตัว

   Switch Hub  ตัว

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้องประชุม 35 ท่ีน่ัง  ช้ัน 19  งาน

 8.1.3.19 FLOOR 20

 8.1.3.19.1 ห้องประชุม 30 ท่ีน่ัง  ช้ัน 20,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด 6 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายประธาน  ตัว

   ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายผู้ร่วมประชุม  ตัว

   เคร่ืองควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย  ตัว

   เคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลด้วยคล่ืนอินฟาเรด  ตัว

   เคร่ืองชาร์จส าหรับไมโครโฟนประชุมดิจิตอลไร้สายระบบอิน

ฟาเรด
 ตัว

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบที 2  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

 8.1.3.19.2 ห้องประชุม 30 ท่ีน่ัง  ช้ัน 20,  ระบบภาพ
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

อุปกรณ์

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 85 น้ิว  จอ

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI 4 x 4  ชุด

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   ชุด VDO Conference Set A  เคร่ือง

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

 8.1.3.19.3 ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 2  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   เคร่ืองตรวจจับความเคล่ือนไหว  ตัว

   Switch Hub  ตัว

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง ห้องประชุม 30 ท่ีน่ัง  ช้ัน 20  งาน

 8.1.3.19.4 ห้องประธานกรรมการ  ช้ัน 20

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

    เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ห้องประธานกรรมการ  ช้ัน 20  งาน

 8.1.3.19.5 ห้องประชุม 60 ท่ีน่ัง  ช้ัน 20,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด 6 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 8 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   ไมโครโฟนแบบฝังโต๊ะพร้อมฐานฝังโต๊ะมีสวิทซ์เปิด/ปิด  ตัว

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 1  เคร่ือง

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 2  เคร่ือง

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 3  เคร่ือง

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 4  เคร่ือง

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 5  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

 8.1.3.19.6 ห้องประชุม 60 ท่ีน่ัง  ช้ัน 20,  ระบบภาพ

 8.1.3.19.7 อุปกรณ์
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   LED Display P2, 3.20 x 1.92 ม.  จอ

   โพรเซสเซอร์ส าหรับจอแอลอีดี  ชุด

ลิฟท์ยกจอภาพชนิดฝังโต๊ะขนาด 21.5 น้ิว หน้าจอสัมผัส  เครือง

เคร่ืองควบคุมการแสดงผลจอภาพ Interactive Paperless 

Terminal
 เครือง

เคร่ืองควบคุม Paperless Server  เครือง

เคร่ืองควบคุม Paperless Software  เครือง

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI แบบเมทริกซ์ 8:8  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   กล้อง PTZ ความละเอียดสูง  เคร่ือง

   เคร่ืองควบคุมกล้อง PTZ  เคร่ือง

   ชุด PC Conference  เคร่ือง

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุม  ชุด

   ตู้ใส่อุปกรณ์  ชุด

 8.1.3.19.8 ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 1  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   เคร่ืองตรวจจับความเคล่ือนไหว  ตัว

   Switch Hub  ตัว

ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  งาน

 8.1.3.19.9 ห้องเอนกประสงค์ 1  ช้ัน 20

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 65 น้ิว  เคร่ือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   อุปกรณ์ประกอบระบบ  งาน

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง ห้องเอนกประสงค์ 1  ช้ัน 20  งาน

 8.1.3.20 FLOOR 21

 8.1.3.21.1 ห้องประชุม 250 ท่ีน่ัง  ช้ัน 21,  ระบบเสียง
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   ล าโพงหลักแบบคอลัมน์  ตัว

   ล าโพงเสียงต่ า  ตัว

   ล าโพง Delay  ตัว

   ล าโพง Front fill  ตัว

   เคร่ืองขยายเสียง 4 ช่องสัญญาณ  ตัว

   เคร่ืองปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล แบบท่ี 1  เคร่ือง

   ล าโพงเสียงมอนิเตอร์ห้องควบคุม  ตัว

   ล าโพงมอนิเตอร์บนเวที  ตัว

   เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาด 24 ช่อง  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

 8.1.3.21.2 ห้องประชุม 250 ท่ีน่ัง   ช้ัน 21,  ระบบภาพ

   LED Display P2, 6.7 x 3.7 ม.  จอ

   โพรเซสเซอร์ส าหรับจอแอลอีดี  ชุด

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เคร่ือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI แบบเมทริกซ์ 8:8  เคร่ือง

   กล้อง PTZ ความละเอียดสูง  เคร่ือง

   เคร่ืองควบคุมกล้อง PTZ  เคร่ือง

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 32 น้ิว  เคร่ือง

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 55 น้ิว  เครือง

 8.1.3.21.3 ห้องประชุม 250 ท่ีน่ัง    ช้ัน 21, ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 1  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   Tablet ขนาด 10" พร้อมโปรแกรมควบคุม  ตัว

   Switch Hub  ตัว

 8.1.3.21.4 ห้องประชุม 250 ท่ีน่ัง  ช้ัน 21,  ระบบไฟเวที

   แผงควบคุมแสงสว่างบนเวที  เคร่ือง

   เคร่ืองกระจายสัญญาณ DMX  เคร่ือง

   โคมไฟ Par LED  ตัว

   โคมไฟ Fresnel LED  เคร่ือง
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สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
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     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   Truss (บาร์แขวนไฟ)  ชุด

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง   ห้องประชุม 250 ท่ีน่ัง   ช้ัน 21  งาน

 8.1.3.21.5 ห้องประชุม 136 ท่ีน่ัง   ช้ัน 21,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด  8 น้ิว  ตัว

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 16 ช่อง  เคร่ือง

   เคร่ืองประมวลสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 8 x 8  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

   ล าโพงมอนิเตอร์บนเวที  ตัว

 8.1.3.21.6 ห้องประชุม 136 ท่ีน่ัง ช้ัน 21,  ระบบภาพ

   เคร่ืองฉายภาพแบบ Laser ความสว่าง 10000 Ansi  จอ

   เลนส์เคร่ืองฉายภาพ  จอ

   จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาด 200 น้ิว 16:9  ชุด

   ลิฟท์ยกส าหรับเคร่ืองฉาย  ชุด

   เคร่ืองสลับสัญญาณภาพพร้อมเสียง HDMI แบบเมทริกซ์ 8:8  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

   กล้อง PTZ ความละเอียดสูง  เคร่ือง

   เคร่ืองควบคุมกล้อง PTZ  เคร่ือง

   เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

   จอแอลอีดีทีวีขนาด 32 น้ิว  เครือง

 8.1.3.21.7 ห้องประชุม 136 ท่ีน่ัง  ช้ัน 21,  ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 2  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   Tablet ขนาด 10" พร้อมโปรแกรมควบคุม  ตัว

   Switch Hub  ตัว

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง ห้องประชุม 136 ท่ีน่ัง   ช้ัน 21  งาน

 8.1.3.21.8 ห้องประชุม 104 ท่ีน่ัง   ช้ัน 21,  ระบบเสียง

   ล าโพงติดฝ้าขนาด  8 น้ิว  ตัว
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
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ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...
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 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

   เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 2 ช่องสัญญาณ  เคร่ือง

   เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 16 ช่อง  เคร่ือง

   ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  ชุด

   ล าโพงมอนิเตอร์บนเวที  ตัว

 8.1.3.21.9 ห้องประชุม 104 ท่ีน่ัง ช้ัน 21,  ระบบภาพ

   เคร่ืองฉายภาพแบบ Laser ความสว่าง 10000 Ansi  จอ

   เลนส์เคร่ืองฉายภาพ  เครือง

   จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาด 250 น้ิว 16:9  จอ

   จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาด 200 น้ิว 16:9  จอ

   ลิฟท์ยกส าหรับเคร่ืองฉาย  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP แบบติดผนัง  เครือง

   เคร่ืองส่งสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เครือง

  เคร่ืองรับสัญญาณภาพ HDMI บนสาย UTP  เคร่ือง

  กล้อง PTZ ความละเอียดสูง  เคร่ือง

  เคร่ืองควบคุมกล้อง PTZ  เคร่ือง

  เคร่ืองบันทึกภาพและเสียง  เคร่ือง

  จอแอลอีดีทีวีขนาด 32 น้ิว  เครือง

 8.1.3.21.10 ห้องประชุม 104 ท่ีน่ัง  ช้ัน 21,  ระบบควบคุม

   เคร่ืองควบคุมกลาง แบบท่ี 1  เคร่ือง

   ท่ีควบคุมแบบสัมผัส  ตัว

   Tablet ขนาด 10" พร้อมโปรแกรมควบคุม  ตัว

   Switch Hub  ตัว

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง   ห้องประชุม 104 ท่ีน่ัง   ช้ัน 21  งาน

 8.1.4 ระบบจองห้องประชุม

   จอระบบจองห้องประชุมขนาด 10 น้ิว พร้อม Software  ตัว

   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุม  ชุด

   Switch Hub  ชุด

   ค่าอุปกรณ์และค่าแรงติดต้ัง  ระบบ DIGITAL SIGNAGE และ 

ระบบจองห้องประชุม
 งาน

 8.1.5 One card And Car Park
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 8.1.5.1 อาคาร A

- ACCESS CONTROL SYSTEM

Card Reader BLD.A RFID Card Reader  EA. 

Face Recognition BLD.A Face Recognition Reader for  

Restrict Area
 EA. 

Magnetic lock set (single) + exit sw.A  EA. 

Wiegand Controller + Supply A  EA. 

Kiosk BLD.A Self Service Kiosk for VMS  EA. 

VMS POS Set BLD.A Desktop VMS  EA. 

Card Collector BLD.A Visitor RFID Card Collector  EA. 

Software Management Software(GATE)  EA. 

Lift Controller BLD.A Lift Security Access control  EA. 

 8.1.5.2 Card Reader BLD.A RFID Card Reader (LIFT)  EA. 

Network switch Gigibit Ethernet switch  EA. 

Software Management Software (LIFT)  EA. 

LED Monitor  EA. 

Media player  EA. 

Software  EA. 

TEST AND COMMISSIONING  EA. 

ค่าติดต้ัง  lot 

 8.1.6 ระบบควบคุมการเข้าออก

Parking Barrier Entrance /Exit  EA. 

Card Issue Station Automatic Card Dispenser for VISITOR  EA. 

QR Pay Station for Parking fee  EA. 

Cash Pay Station for Parking fee  EA. 

Monitor Station Parking monitor station  EA. 

Estamp Electronic discount stamper  EA. 

Handheld Emergency or By Pass system  EA. 

Exit Card Checker  EA. 

 8.1.7 RFID Card for VISITOR  EA. 
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บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ
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วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

LPR Camera RFID Card Reader for Member / Booking  EA. 

Capture Camera Car Capture  with Time log  EA. 

Middle Range Reader RFID Card Reader for Member  EA. 

VIP Parking lock VIP Reserve Parking lot  EA. 

LPR For VIP  EA. 

Capture Camera Car Capture  with Time log  EA. 

Ultrasonic and Lamp for VIP  EA. 

VIP Wireless controller  EA. 

Network Switch Gigibit Ethernet switch  EA. 

Software Management Software LPR  EA. 

Sos Station  EA. 

Operator Station  EA. 

Network switch Gigibit Ethernet switch  EA. 

Server Management Server  EA. 

Software Management Software SOS  EA. 

 8.1.8 ระบบจอดรถอัจริยะ

Parking Lot sensor Video Sensor 1-3 parking space  EA. 

 8.1.8.1 System Controller Video Region Controller  EA. 

Finding Kiosk 32 Inch LCD car searching kiosk  EA. 

Indoor Display Direction Display  EA. 

Center Display Entrance space display  EA. 

Server Management Server  SET 

Supply Power Suply  EA. 

Software Management Guid  EA. 

TEST AND COMMISSIONING  EA. 

ค่าติดต้ัง  lot 

SUM TOTAL 8.1
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ
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รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

            8.2 เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

ช้ัน 7

 A-7 
F7-01 : โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 6,400 x 1,600 x 750 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-01.1 : โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 6,400 x 600 x 750 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-01.2 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 620 x 630 x 1,000 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-01.3 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 620 x 640 x 1,210 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 

F7-02 : โต๊ะประชุมพร้อมจอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH 

SCREEN ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 12,000 x 1,600 x750 มม. (กว้าง

 x ลึก x สูง)

 ตัว

 A-7 

     • จอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH SCREEN LIFTING LCD 

แบบฝัง ขนาด 15.6 น้ิว ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 80 x 540 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง) RESOLUTION 1920x1080 DPI พร้อมระบบ

เช่ือมต่อ VGA,HDMI และ USB

 จอ

 A-7 

F7-02.1 : โต๊ะประชุมพร้อมจอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH 

SCREEN ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 12,000 x 1,600 x750 มม. (กว้าง

 x ลึก x สูง)

 ตัว

 A-7 

     • จอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH SCREEN LIFTING LCD 

แบบฝัง ขนาด 15.6 น้ิว ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 80 x 540 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง) RESOLUTION 1920x1080 DPI พร้อมระบบ

เช่ือมต่อ VGA,HDMI และ USB

 จอ

 A-7 
F7-02.2 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-02.3 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 695 x 1,170 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-03 : โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 6,400 x 1,600 x 750 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-03.1 : โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 6,400 x 600 x 750 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว



BOQ แผน่ที ่278/396
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รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 A-7 
F7-03.2 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-03.3 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 695 x 1,170 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-04 : โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 6,400 x 1,600 x 750 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-04.1 : โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 6,400 x 600 x 750 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-04.2 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-04.3 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 695 x 1,170 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-05 : โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 6,400 x 1,600 x 750 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-05.1 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-05.2 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 695 x 1,170 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-06 : โต๊ะประชุม 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6,400 x 1,600 x 750 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-06.1 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-06.2 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 695 x 1,170 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-07 : โต๊ะประชุม 

ขนาดไม่น้อยกว่า 6,400 x 1,600 x 750 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-07.1 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-07.2 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 695 x 1,170 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว



BOQ แผน่ที ่279/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 A-7 

F7-08 : โต๊ะประชุมพร้อมจอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH 

SCREEN ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 12,000 x 600 x750 มม. (กว้าง x

 ลึก x สูง)

 ตัว

 A-7 

     • จอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH SCREEN LIFTING LCD 

แบบฝัง ขนาด 15.6 น้ิว ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 80 x 540 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง)รองรับระบบ INTERACTIVE RESOLUTION 

1920X1080 DPI พร้อมระบบเช่ือมต่อ VGA,HDMI และ USB

 ตัว

 A-7 
F7-08.1 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-08.2 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 695 x 1,170 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-09 : โต๊ะประชุม 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 x 1,200 x 750 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-09.1 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-10 : โต๊ะประชุม 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 x 1,200 x 750 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-7 
F7-10.1 : เก้าอ้ีประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 

มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

ช้ัน 19

 A-19 
F19-20 : เก้าอ้ีท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 695 x 1,170 มม.

 (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-19 
F19-21 : เก้าอ้ีรับรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 620 x 1,080 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-19 

F19-24 : โต๊ะประชุมพร้อมจอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH 

SCREEN (จ านวน 19 จอ) ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 12,000 x 1,600 

x750 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)

 ตัว



BOQ แผน่ที ่280/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 A-19 

     • จอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH SCREEN LIFTING LCD 

แบบฝัง ขนาด 15.6 น้ิว ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 80 x 540 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง) RESOLUTION 1920x1080 DPI พร้อมระบบ

เช่ือมต่อ VGA,HDMI และ USB

 ตัว

 A-19 

F19-25 : โต๊ะประชุมพร้อมจอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH 

SCREEN ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 12,000 x 1,600 x750 มม. (กว้าง

 x ลึก x สูง)

 ตัว

 A-19 

     • จอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH SCREEN LIFTING LCD 

แบบฝัง ขนาด 15.6 น้ิว ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 80 x 540 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง) RESOLUTION 1920x1080 DPI พร้อมระบบ

เช่ือมต่อ VGA,HDMI และ USB

 ตัว

ช้ัน 20

 A-20 
F20-05 : โต๊ะประชุมพร้อมจอ LCD แบบฝัง  ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า

 12,000 x 1,600 x750 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-20 

     • จอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH SCREEN LIFTING LCD 

แบบฝัง ขนาด 15.6 น้ิว ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 80 x 540 มม. 

(กว้าง x ลึก x สูง) RESOLUTION 1920x1080 DPI พร้อมระบบ

เช่ือมต่อ VGA,HDMI และ USB

 ตัว

 A-20 
F20-06 : โต๊ะประชุมพร้อมจอ LCD แบบฝัง 

ขนาดไม่น้อยกว่า 7,000 x 600 x 750 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-20 

     • จอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH SCREEN LIFTING LCD 

แบบฝัง ขนาด 15.6 น้ิว 

ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 80 x 540 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) 

RESOLUTION 1920x1080 DPI พร้อมระบบเช่ือมต่อ VGA,HDMI

 และ USB

 ตัว

 A-20 
F20-07 : เก้าอ้ีท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า 660 x 695 x 1,170 มม.

 (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว

 A-20      • จอ  ตัว

 A-20 
F20-18 : โต๊ะประชุมพร้อมจอ LCD แบบฝัง ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า

 12,000 x 600 x750 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
 ตัว



BOQ แผน่ที ่281/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 A-20 

     • จอ แบบฝัง ระบบ TOUCH SCREEN LIFTING LCD แบบฝัง

 ขนาด 15.6 น้ิว ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 80 x 540 มม. (กว้าง x

 ลึก x สูง)รองรับระบบ INTERACTIVE RESOLUTION 

1920X1080 DPI พร้อมระบบเช่ือมต่อ VGA,HDMI และ US

 ตัว

 A-20 

F20-19 : โต๊ะประชุมพร้อมจอ LCD แบบฝัง ระบบ TOUCH 

SCREEN (จ านวน 31 จอ) ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 12,000 x 600 

x750 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)

 ตัว

 A-20 

     • จอ แบบฝัง ระบบ TOUCH SCREEN LIFTING LCD แบบฝัง

 ขนาด 15.6 น้ิว ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 80 x 540 มม. (กว้าง x

 ลึก x สูง)รองรับระบบ INTERACTIVE RESOLUTION 

1920X1080 DPI พร้อมระบบเช่ือมต่อ VGA,HDMI และ USB

 ตัว

SUM TOTAL 8.2



BOQ แผน่ที ่282/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

TOTAL WORKLOAD  SUMMARY (TOWER A-ID)
กลุ่มงำนท่ี 1 /งำนตกแต่งภำยใน

1.0        INTERIOR DESIGN (งำนตกแต่งภำยใน)
1.1         FLOOR 1 (G) 1 Job
1.2         FLOOR 2 1 Job
1.3         FLOOR 3 1 Job
1.4         FLOOR 4 1 Job
1.5         FLOOR 5 1 Job
1.6         FLOOR 6 1 Job
1.7         FLOOR 7 1 Job
1.8         FLOOR 8 1 Job
1.9         FLOOR 9 1 Job
1.1         FLOOR 10 1 Job
1.1         FLOOR 11 1 Job
1.1         FLOOR 12 1 Job
1.1         FLOOR 12A 1 Job
1.1         FLOOR 14 1 Job
1.2         FLOOR 15 1 Job
1.2         FLOOR 16 1 Job
1.2         FLOOR 17 1 Job
1.2         FLOOR 18 1 Job
1.2         FLOOR 19 1 Job
1.2         FLOOR 20 1 Job
1.2         FLOOR 21 1 Job

Sum Total ( 1 )



BOQ แผน่ที ่283/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

กลุ่มงำนท่ี 2 /งำน.ครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง
2.0        หมวดงำนครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง
2.1         FLOOR 1 (G) 1 Job
2.2         FLOOR 3 1 Job
2.3         FLOOR 4 1 Job
2.4         FLOOR 5 1 Job
2.5         FLOOR 6 1 Job
2.6         FLOOR 7 1 Job
2.7         FLOOR 8 1 Job
2.8         FLOOR 9 1 Job
2.9         FLOOR 10 1 Job
2.1         FLOOR 11 1 Job
2.1         FLOOR 12 1 Job
2.1         FLOOR 12A 1 Job
2.1         FLOOR 14 1 Job
2.1         FLOOR 15 1 Job
2.2         FLOOR 16 1 Job
2.2         FLOOR 17 1 Job
2.2         FLOOR 18 1 Job
2.2         FLOOR 19 1 Job
2.2         FLOOR 20 1 Job
2.2         FLOOR 21 1 Job

Sum Total (2)



BOQ แผน่ที ่284/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

        1.0 INTERIOR DESIGN

           1.1 FLOOR 1 (G)

 1.1.1 FLOOR

 - FL-1 พ้ืนปูกระเบ้ือง THAISOUNG GM715G006 ตร.ม.

 1.1.2 CEILING

 1.1.2.1 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.1.2.2 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-11 ตร.ม.

 1.1.3 FURNITURE BUILD-IN

B1-01 COUNTER ชุด

B1-02 COUNTER 1.925 m. ชุด

 1.1.4 WALL

 - PT-2 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-6 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน G สูง 9.95 ม.
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC DI-CUT  

ช้ัน G สูง 9.95 ม.
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับหินอ่อน ST-1 พร้อมเคลือบหิน ตร.ม.

 1.1.5 OTHER

 - LOGO สแตนเลส ชุด

 

 1.1.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อย ติดบนฝ้าเพดาน (สูง 10 เมตร) ม.

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ม.



BOQ แผน่ที ่285/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

SUM 1.1

           1.2 FLOOR 2

 1.2.1 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

SUM 1.2

           1.3 FLOOR 3

 1.3.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.3.2 CEILING

 1.3.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.3.2.2 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - UPH-07 ตร.ม.

 1.3.3 FURNITURE BUILD-IN

B3-01 BENCH ชุด

B5-03 SOFA ชุด

 1.3.4 WALL

 - PT-1 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่286/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-2 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-3 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-2  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 1.3.5 OTHER

 - ผนังตกแต่ง Stainless DI-CUT  MT-02 แผง

 - ชุดโซฟาโค้งหุ้มด้วยผ้า UPH-03 ชุด

 - ตู้โชว์ ชุด

 - LOGO พร้อมตัวอักษร ชุด

 1.3.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อย ติดบนฝ้าเพดาน ม.

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ม.

SUM 1.3

           1.4 FLOOR 4

 1.4.1 FLOOR

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-4 พ้ืนปูพรม ตร.ม.

 - FL-5 พ้ืน Raised Floor ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.4.2 CEILING

 1.4.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่287/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.4.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - LP-06 ตร.ม.

 - MT-06 ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 - UPH-02 ตร.ม.

 1.4.3 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 -PT-4 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-4 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับหินอ่อน ST-2  พร้อมเคลือบหิน ตร.ม.

 1.4.4 OTHER

 - Patition รังผ้ึง ชุด

 - Patition กระจกและสแตนเลสตกแต่ง ชุด

 - เค้าเตอร์น่ังท างาน ห้อง Wall Room ชุด

 - เค้าเตอร์น่ังท างาน ห้อง นิทรรศการ ชุด

 - LOGO สแตนเลส หลังเค้าเตอร์ ชุด

 - ผนังตกแต่งรอบห้องนิทรรศการ ตร.ม.

 - ผนังตกแต่ง Wall Screen ห้อง Wall Room ตร.ม.

 1.4.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมริมผนังมุมห้อง ยาว 9 ม. สูง 1 ม. ม.

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ม.

•  กระถางต้นไม้และหินตกแต่ง ม.



BOQ แผน่ที ่288/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

SUM 1.4

           1.5 FLOOR 5

 1.5.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.5.2 CEILING

 1.5.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.5.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.5.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.

 1.5.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-03.2 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.5.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่289/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 1.5.5 OTHER

 - ป้ายห้องพัก Stainless CNC ชุด

 - Wall Decoration แต่งเส้น Groov รวมป้าย พร้อมซ่อนไฟหลัง

ป้าย
ชุด

 1.5.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.5

           1.6 FLOOR 6

 1.6.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.6.2 CEILING

 1.6.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.6.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 1.6.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่290/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.6.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-03.2 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.6.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 1.6.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.6

           1.7 FLOOR 7

 1.7.1 FLOOR

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-4 พ้ืนปูพรม ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.7.2 CEILING

 1.7.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่291/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.7.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - LP-06 ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 - UPH-02 ตร.ม.

 1.7.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - UPH-07 ตร.ม.

 - Drop ฝ้า เมตร

 - ไฟหลืบ เมตร

 1.7.3 FURNITURE BUILD-IN

B7-01 COUNTER CABINET 5.1 m. ชุด

B7-02 COUNTER CABINET 5.1 m. ชุด

 1.7.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 -PT-3 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-1  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-2  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-2  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 1.6.5 OTHER

 - ป้ายโลหะ พร้อมตัวอักษรท าสี ชุด

SUM 1.7



BOQ แผน่ที ่292/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           1.8 FLOOR 8

 1.8.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.8.2 CEILING

 1.8.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.8.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.8.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.

 1.8.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-03.2 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.8.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่293/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.8.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.8

           1.9 FLOOR 9

 1.9.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.9.2 CEILING

 1.9.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.9.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.9.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.

 1.9.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด



BOQ แผน่ที ่294/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.9.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 1.9.5 OTHER

 - Partition กระจกตกแต่ง ชุด

 - Partition Stell Tube ท าสี ชุด

 1.9.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.9

           1.1 FLOOR 10

 1.10.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.10.2 CEILING

 1.10.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.10.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.10.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่295/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.10.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.10.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 1.10.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.10

           1.1 FLOOR 11

 1.11.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.11.2 CEILING

 1.11.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.11.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.11.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่296/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.

 1.11.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-03.2 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.11.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 1.11.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.11

           1.1 FLOOR 12

 1.12.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.12.2 CEILING

 1.12.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่297/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.12.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.12.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.

 1.12.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.12.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 1.12.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.12

           1.1 FLOOR 12A

 1.13.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่298/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.13.2 CEILING

 1.13.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.13.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.13.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.

 1.13.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-03.2 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.13.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 1.13.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม



BOQ แผน่ที ่299/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.13

           1.1 FLOOR 14

 1.14.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.14.2 CEILING

 1.14.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.14.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.14.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.

 1.14.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-03.2 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.14.4 WALL

 -PT-1 TOA 8260 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่300/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 1.14.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.14

           1.2 FLOOR 15

 1.15.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.15.2 CEILING

 1.15.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.15.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.15.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.

 1.15.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด



BOQ แผน่ที ่301/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.2 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.15.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-2  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 1.15.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.15

           1.2 FLOOR 16

 1.16.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.16.2 CEILING

 1.16.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.16.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่302/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.16.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-08 ตร.ม.

 1.16.3 FURNITURE BUILD-IN

BO-01 SEATING ชุด

BO-02 PARTITION ชุด

BO-03.1 FILE CABINET ชุด

BO-04 COUNTER CABINET ชุด

 1.16.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 1.16.5 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.16

           1.2 FLOOR 17

 1.17.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-6 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.17.2 CEILING



BOQ แผน่ที ่303/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.17.2.1  - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 1.17.2.2 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - PT-03 ตร.ม.

 1.17.2.3 
 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - MT-01 ตร.ม.

 - UPH-04 ตร.ม.

 1.17.3 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 -PT-2 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3 ตร.ม.

 1.17.5 OTHER

 - Partition แต่งผิวด้วย LP-01 แผง

 - Meetting Buath ชุด

 - ผนังกรุไม้อัด ตกแต่งลวดลายตามแบบรูปด้าน 49 ท าสีพ่น 

Texture PT-05 พร้อมผนังกรุแผ่นลามิเนต LP-01 พร้อมช้ันวาง

ของ

ชุด

 - ผนังกรุไม้อัด ตกแต่งลวดลายตามแบบรูปด้าน 49 ด้วย Flatbar

 ท าสีพ่น PT-04 และแต่งลายด้วยไม้อัดหุ้มลามิเนต LP-01  พร้อม

ผนังกรุแผ่นลามิเนต LP-01

ตร.ม.

 - เค้าเตอร์บาร์ BUILT-IN ชุด

 - ชุดท่ีน่ัง BUILT-IN DE-01 ชุด

 - ชุดท่ีน่ัง BUILT-IN DE-02 พร้อม Partition ตกแต่งด้วยกระจก

 GL-02 และ Steel Tube
ชุด



BOQ แผน่ที ่304/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.17.6 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อยฝ้า ติดบนเพดาน ตร.ม

•  ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน ตร.ม

SUM 1.17

           1.2 FLOOR 18

 1.18.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.18.2 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - PT-03 ตร.ม.

 1.18.3 FURNITURE BUILD-IN

B18-01 PANTRY 3.70 m. ชุด

B18-02 PANTRY 3.90 m. ชุด

B18-03 PANTRY 1.70 m. ชุด

B18-04 PANTRY 1.85 m. ชุด

 1.18.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 -PT-2 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่305/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.18.5 OTHER

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 4 ชุด

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 12 ชุด

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 16 ชุด

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 17 ชุด

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 26 ชุด

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 34 ชุด

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 38 ชุด

 - ตู้เก็บเอกสาร ตามรูปด้าน 41 ชุด

SUM 1.18

           1.2 FLOOR 19

 1.19.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-4 พ้ืนปูพรม ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.19.2 CEILING

 1.19.2.1 

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - LP-01 ตร.ม.

 - LP-06 ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.19.3 FURNITURE BUILD-IN

B19-01 PANTRY 1.80 m. ชุด

B19-02 PANTRY 3.90 m. ชุด

B19-03 PANTRY 2.20 m. ชุด

B19-04 PANTRY 4.75 m. ชุด



BOQ แผน่ที ่306/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.19.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 -PT-3 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-2  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับหินอ่อน ST-2  พร้อมเคลือบหิน ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Wall paper WC-1 ตร.ม.

 1.19.5 OTHER

 - ผนังไม้อัดดัดโค้งตามแบบ และตกแต่งผิวด้วยลามิเนต LP-01 

ตามรูปด้าน 31  พร้อมด้วย LOGO
ชุด

 - ผนังหินอ่อนตกแต่งด้วยค้ิวสแตนเลส ชุด

 - ผนังตกแต่ง พร้อมตู้โชว์  ตามรูปด้าน 45 ชุด

 - ผนังตกแต่งผิวด้วยหินอ่อน ST-02 และผิวลามิเนต Lp-01 ตาม

รูปด้าน 53
ชุด

SUM 1.19

           1.2 FLOOR 20

 1.20.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-4 พ้ืนปูพรม ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.20.2 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่307/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - LP-06 ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 1.20.3 FURNITURE BUILD-IN

B20-01 PANTRY 2.10 m. ชุด

B20-02 PANTRY L SHAPE 1.8+1.75 m. ชุด

B20-03 PANTRY 2.50 m. ชุด

ผนังเล่ือนก้ันห้อง

 - OPEREBLE WALL ชุด

 - ผนังกันเสียง ชุด

 - โครงสร้างรับ OPEREBLE WALL ชุด

 1.20.4 WALL

 -PT-1 ตร.ม.

 -PT-3 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-3 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-1  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-4  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 1.20.5 OTHER

 - Partition กันห้อง พร้อมแต่งผิวตามแบบระบุ  ตามรูปด้าน 41 

และ 47 ขนาด กว้าง x สูง  8.9x2.8 m.
ชุด

 - กล่องเก็บ Partition ชุด

SUM 1.20

           1.2 FLOOR 21



BOQ แผน่ที ่308/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.21.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-3 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 - FL-4 พ้ืนปูพรม ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง ตร.ม.

 1.21.2 CEILING

 - CLG.00 ฝ้าเพดานท้องพ้ืน ตร.ม.

 - PT-04 ตร.ม.

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

ตร.ม.

 - PT-01 ตร.ม.

 - CLG.02 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยไม้อัด หนา 6 mm.
ตร.ม.

 - MT-03 ตร.ม.

 - MT-06 ตร.ม.

 1.21.3 FURNITURE BUILD-IN

B21-01 PANTRY 3.20 m. ชุด

B21-02 PANTRY 5.025 m. ชุด

B21-03 COUNTER BAR 4.025 m. ชุด

ผนังเล่ือนก้ันห้อง

 - OPEREBLE WALL ชุด

 - ผนังกันเสียง ชุด

 - โครงสร้างรับ OPEREBLE WALL ชุด

 1.21.4 WALL

 -PT-1 TOA 8260 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่309/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-6 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-10 พร้อมเส้นสแตนเลส ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-4  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-5  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-6 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-7  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ  ช้ัน อ่ืนๆ
ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-2  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ
ตร.ม.

 1.21.5 OTHER

 - ประตู BUILT-IN ห้องประชุมใหญ่ สูง 4.90 ม. ตกแต่งผิวด้วย

ลามิเนต และสแตนเลส ตามแบบ DE-02
ชุด

 - ผนังตกแต่ง BUILT-IN สูง 5.0 ม. ตกแต่งผิวด้วยลามิเนต และ

ผ้าบุ ตามแบบ DE-01
ชุด

 - ผนังตกแต่ง BUILT-IN หลังเวที ชุด

 - ผนังตกแต่ง BUILT-IN บังตาบนเวที ชุด

 - ผนังตกแต่ง Partition กันห้อง พร้อมแต่งผิวด้วย Acoupanel 

 UPH-05 CNC ลวดลายตามแบบระบุ ขนาด กว้าง x สูง  7.8 x 

5.0 m.

ชุด

 - ผนังตกแต่งผิวด้วย Acoupanel  UPH-05 CNC ลวดลายตาม

แบบระบุ สูง 4.0 ม.  ตามรูปด้าน 14
แผง

SUM 1.21

SUM TOTAL 1



BOQ แผน่ที ่310/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           2.0 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง

           2.1 FLOOR 1 (G)

 2.1.1 OTHER

- LOGO สแตนเลส ชุด

 2.1.2 งานม่าน

- ระบบมอเตอร์

 - ผ้าม่านพับ ขนาด 1.40x10.00 ม. ชุด

 - มอเตอร์ SOMFY + อุปกรณ์ม่านพับ + SUPPORT ชุด

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.1.3 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อย ติดบนฝ้าเพดาน (สูง 10 เมตร) ม.

- ต้นปาล์ม สูง 1.20 ม. ต้น

- ต้นปาล์ม สูง 1.50 ม. ต้น

- กระถางใส่ต้นไม้ ใบ

SUM 2.1

           2.2 FLOOR 3

 2.2.1 FURNITURE BUILD-IN

B3-01 BENCH ชุด

B5-03 SOFA ชุด

 2.2.2 OTHER

- LOGO พร้อมตัวอักษร ชุด

 2.2.3 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.



BOQ แผน่ที ่311/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 2.2.4 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อย ติดบนฝ้าเพดาน ม.

SUM 2.2

           2.3 FLOOR 4

 2.3.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.3.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมริมผนังมุมห้อง ยาว 9 ม. สูง 1 ม. ม.

SUM 2.3

           2.4 FLOOR 5

 2.4.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.4.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.4

           2.5 FLOOR 6

 2.5.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.



BOQ แผน่ที ่312/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 2.5.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.5

           2.6 FLOOR 7

 2.6.1 OTHER

- ป้ายโลหะ พร้อมตัวอักษรท าสี ชุด

 2.6.2 งานม่าน

- ระบบมือดึง

 - ม่านพับ ระบบมือดึง ขนาด 1.40x3.00 ม. ชุด

SUM 2.6

           2.7 FLOOR 8

 2.7.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.7.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.7

           2.8 FLOOR 9

 2.8.1 OTHER

- Partition กระจกตกแต่ง ชุด

- Partition Stell Tube ท าสี ชุด

 2.8.2 งานม่าน



BOQ แผน่ที ่313/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.8.3 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.8

           2.9 FLOOR 10

 2.9.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.9.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.9

           2.1 FLOOR 11

 2.10.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.10.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.10

           2.1 FLOOR 12

 2.11.1 งานม่าน



BOQ แผน่ที ่314/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.11.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.11

           2.1 FLOOR 12A

 2.12.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.12.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.12

           2.1 FLOOR 14

 2.13.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.13.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.13

           2.1 FLOOR 15

 2.14.1 งานม่าน



BOQ แผน่ที ่315/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

- ระบบมือดึง

 - ม่านพับ ระบบมือดึง ขนาด 1.40x3.00 ม. ชุด

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.14.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.14

           2.2 FLOOR 16

 2.15.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.15.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง ขนาด 2x2.6 ม. ม.

SUM 2.15

           2.2 FLOOR 17

 2.16.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

 2.16.2 ต้นไม้

 - พันธ์ุไม้เทียม

•  พันธ์ุไม้เทียมห้อยฝ้า ติดบนเพดาน ม.

SUM 2.16



BOQ แผน่ที ่316/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           2.2 FLOOR 18

 2.17.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

SUM 2.17

           2.2 FLOOR 19

 2.18.1 งานม่าน

- ระบบมือดึง

 - ม่านพับ ระบบมือดึง ขนาด 1.40x3.00 ม. ชุด

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

SUM 2.18

           2.2 FLOOR 20

 2.19.1 งานม่าน

- ระบบมือดึง

 - ม่านพับ ระบบมือดึง ขนาด 1.40x3.00 ม. ชุด

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

SUM 2.19

           2.2 FLOOR 21

 2.20.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100% ตร.หลา.

SUM 2.20

SUM TOTAL 2



BOQ แผน่ที ่317/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

TOTAL WORKLOAD  SUMMARY (3B-A)

กลุ่มงำนท่ี 1 /งำน.ก่อสร้ำง

           1.0 
CONSTRUCTION PREPARATION WORK (งานเตรียมการ

ก่อสร้าง)
1 Job

           2.0 STRUCTURAL WORK (งานโครงสร้าง) 1 Job

           3.0 ARCHITECTURE (งานสถาปัตยกรรม) 1 Job

           4.0 SANITATION SYSTEM WORK (งานสุขาภิบาล) 1 Job

           5.0 ELECTRICAL SYSTEM WORK (งานระบบไฟฟ้า) 1 Job

           6.0 
AIR CONDITIONING SYSTEM AND VENTILATION SYSTEM 

(งานระบบปรับอากาศและงานระบบระบายอากาศ)
1 Job

Sum Total ( 1 - 6 )

กลุ่มงำนท่ี 2 /งำน.ครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง

           7.0 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง

           7.1 SANITATION SYSTEM WORK AND FIRE SYSTEM WORK 1 Job

           7.2 ELECTRICAL SYSTEM WORK (งานระบบไฟฟ้า) 1 Job

           7.3 หมวดงานพิเศษ 1 Job

Sum Total ( 7 )



BOQ แผน่ที ่318/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          1.0 CONSTRUCTION PREPARATION WORK 

           1.1 งานร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิมพร้อมขนท้ิง

FLOOR G

           1.0  - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น (P2)  ตร.ม

           2.0  - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดเด่ียวพร้อมหน้าต่างบาน

เล่ีอนช่องแสงติดตาย ขนาด 2.80 x 2.20 ม. (AL-4)
 ตร.ม

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 5.55 x 4.20 ม. (AL-6)
 ตร.ม

     • วงกบหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด 0.60 x 1.05 ม.

 (SW-1)
 ตร.ม

           3.0  - งานร้ือถอนงานผนังโครงคร่าวไม้อัด พร้อมวัสดุปิดผิว  ตร.ม

           4.0  - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง  ตร.ม

           5.0 
     • ร้ือถอน Car Stopper (พ้ืนท่ีก้ันห้องพักเจ้าหน้าท่ีกอง

ยานพาหนะและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย)
 งาน

 - งานร้ือถอนพ้ืนคอนกรีต  ตร.ม

           6.0  - งานร้ือถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสี  ตร.ม

FLOOR 17

           7.0  - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น (P2)  ตร.ม

           8.0 
 - งานร้ือถอนผนังยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสีบุสองด้าน 

(P4)
 ตร.ม

           9.0  - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกช่องแสง

ติดตาย ขนาด 3.60 x 2.20 ม. (TD-1)
 ตร.ม

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจก ขนาด 

2.00 x 2.20 ม. (TD-2)
 ตร.ม

         10.0  - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง  ตร.ม

FLOOR 18

         11.0  - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น (P2)  ตร.ม

         12.0 
 - งานร้ือถอนผนังยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสีบุสองด้าน 

(P4)
 ตร.ม

         13.0  - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

     • วงกบบานประตูไม้บานเปิดเด่ียว (D-2)  ชุด

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกช่องแสง

ติดตาย ขนาด 3.60 x 2.20 ม. (TD-1)
 ตร.ม

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจก ขนาด 

2.00 x 2.20 ม. (TD-2)
 ตร.ม

         14.0  - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง  ตร.ม

         15.0  - งานร้ือถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบกะสี  ตร.ม

SUM TOTAL 1

           2.0 STRUCTURAL WORK

           2.1 งานโครงสร้างพ้ิน ช้ัน 1

 CS1  - H-200x200x8x12 mm. (49.90kg/m.)  กก.

 - Base Plate ขนาด 0.35x0.35 m. หนา 20 mm.  แผ่น

 - สตรัคก้านพุกเคมี M20 x 240  ตัว

 - ทาสีกันสนิมและน้ ามัน  ตร.ม.

           2.2 งานโครงสร้างพ้ิน ช้ัน M

 2.2.1 LEGEND OF STEEL BEAM

 SB1  - Channel-150x75x6.5x10 mm. (18.60kg/m.)  กก.

 SB2  - H-200x100x5.5x8 mm. (21.30kg/m.)  กก.

 SB3  - H-250x125x6x9 mm. (29.60kg/m.)  กก.

 SB4  - H-400x200x8x13 mm. (66.00kg/m.)  กก.

 SB5  - H-500x200x10x16 mm. (89.60kg/m.)  กก.

 SB6  - H-600x200x11x17 mm. (106kg/m.)  กก.

 SB7  - H-600x300x12x20 mm. (151kg/m.)  กก.

 2.2.2 DETAILS SB AT COLUMN

PLATE A  จุด

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 4'x8' ตัดตามแบบ  แผ่น

PLATE B  จุด

 - Gusset Plate Thx. 19 mm. ขนาด 4'x8' ตัดตามแบบ  แผ่น

 2.2.3 SHEAR CONNECTION STEEL BEAM TO STEEL BEAM
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.06x0.116 mm. ตัด

ตามแบบ (SB1 TO SB3)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.05x0.185 mm. ตัด

ตามแบบ (SB2 TO SB2)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.095x0.150 mm. ตัด

ตามแบบ (SB2 TO SB6)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.144x0.147 mm. ตัด

ตามแบบ (SB2 TO SB7)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.095x0.20 mm. ตัด

ตามแบบ (SB3 TO SB4)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.095x0.20 mm. ตัด

ตามแบบ (SB3 TO SB6)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.14x0.34 mm. ตัดตาม

แบบ (SB4 TO SB7)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 0.095x0.44 mm. ตัด

ตามแบบ (SB5 TO SB6)
 แผ่น

 - STIFFENER PLATE Thx. 10 mm. ขนาด 0.077x0.466 mm.

 ตัดตามแบบ (SB5 TO SB6)
 แผ่น

 - STIFFENER PLATE Thx. 18 mm. ขนาด 0.077x0.20 mm. 

ตัดตามแบบ (SB5 TO SB6)
 แผ่น

 - STIFFENER PLATE Thx. 18 mm. ขนาด 0.20x0.566 mm. 

ตัดตามแบบ (SB5 TO SB6)
 แผ่น

 2.2.4 DETAIL STEEL BEAM TO RC. COLUMN

 - Plate ขนาด 0.60x0.35 m. หนา 20 mm. (SB4 TO RC 

COLUMN เดิม)
 แผ่น

 - Plate ขนาด 0.85x0.35 m. หนา 20 mm. (SB6 TO RC 

COLUMN เดิม)
 แผ่น

 - Plate ขนาด 0.85x0.35 m. หนา 20 mm. (SB7 TO RC 

COLUMN เดิม)
 แผ่น

 - สตรัคก้านพุกเคมี M24 x 290  ตัว

 - ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีน้ ามัน  ตร.ม.

 - ตะแกรง WIRE MESH หนา 5 mm. @ 0.20  ตร.ม.
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สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - แผ่นพ้ืน Hollow Core Slab Thx 0.15 m. LL 550 kg/m2  ตร.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. ทรงกระบอก  ลบ.ม.

           2.2 งานโครงสร้างบันไดเหล็กทางข้ึนช้ันลอย ST-1

 STB-1  - Channel : 300x90x9x13 mm. (38.10kg/m.)  กก.

 - Light Lip Channel : 100x50x20x3.2 mm. (5.5kg/m.)  กก.

 - Checker Plate ขนาด 4'x8' หนา 4.5 mm.  กก.

 - Plate ขนาด 0.44x0.28 m. หนา 20 mm. (DETAILS "1")  แผ่น

 - Base Plate ขนาด 0.48x0.28 m. หนา 20 mm. (SECTION 1)  แผ่น

 - สตรัคก้านพุกเคมี M16 x 190  ตัว

 - ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีน้ ามัน  ตร.ม.

 - เหล็ก RB 5 mm @ 0.20 mm. (ชานพัก)  กก.

 - คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. ทรงกระบอก (คอนกรีตลูก

ข้ันบันไดและชานพัก)
 ลบ.ม.

           2.3 - งานสแกนพ้ืนคอนกรีต ช้ัน 18  จุด

SUM TOTAL 2

           3.0  ARCHITECTURE 

           3.1 FLOOR G

 3.1.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F1 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 - F2 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.1.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.
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สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - 5 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 10x30 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.1.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D1.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.05 ม.
 ชุด

 - D1.2 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.40

 ม.
 ชุด

 - D1.3 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.05 

ม.
 ชุด

 - D1.4 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.15x2.40 ม.
 ชุด

 - D1.5 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.40x2.40 ม.
 ชุด

 - D1.6 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 8.55x2.40 ม.
 ชุด

 - D1.7 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D1.8 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.70x2.40 ม.
 ชุด

 - D1.9 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 4.52x2.40 ม.
 ชุด

 3.1.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

           1.0  - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด
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 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           2.0  - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

           3.0  - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

           4.0  - บานกระจก 6 มม.  ชุด

 - FD ตะแกรงกันกล่ิน  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  ม.

 3.1.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - 3 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายนอก สีโทนเทาเข้ม (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 - ทาสีท้องพ้ืนช้ันลอย  ตร.ม.

 3.1.6 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

 - C2 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9

 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

 3.1.7 งานบันไดและราวจับ ช้ัน 1 - M

 - พ้ืนบันไดลูกนอนและชานพักขัดเรียบ  ตร.ม.

 3.1.8 ราวจับกระจกและราวกันกันตก

 - ราวบันไดกระจก  เมตร

           3.2 FLOOR Mezzanine



BOQ แผน่ที ่324/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 3.2.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - พ้ืน คสล.ปรับระดับขัดมันเรียบ (วัสดุปิดผิวตามแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน)
 ตร.ม.

 3.2.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.2.3 งานประตู-หน้าต่าง

 - D2.1 ประตูอลูมิเนียมบานเล่ือนเด่ียวพร้อมช่องแสงติดตาย 

ขนาด 2.72x2.40 ม.
 ชุด

 3.2.4 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

           3.3 FLOOR 17

 3.3.1 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 พร้อมติดต้ังฉนวนกันเสียงปิด

แผ่นทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.



BOQ แผน่ที ่325/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.3.2 งานประตู-หน้าต่าง

 - D17.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.40 ม.
 ชุด

 - D17.2 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.10x2.05 ม.
 ชุด

 - D17.3 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.15 ม.
 ชุด

 - D17.4 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 0.90x2.05 ม.
 ชุด

 - D17.5 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 

3.60x2.40 ม.
 ชุด

 3.3.4 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีขาว  ตร.ม.

           3.4 FLOOR 18

 3.4.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F2 พ้ืน ค.ส.ล. เดิมอาคาร เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.
 ตร.ม.

 3.4.2 งานผนังและผิวผนัง

 - B ผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่นผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - 2 กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 cm.  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมอญภายใน  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

 3.4.3 งานประตู-หน้าต่าง
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - D18.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.15 ม.
 ชุด

 - D18.2 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.05 ม.
 ชุด

 3.4.4 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์

 - โถสุขภัณฑ์  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - สายช าระทองเหลือง  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์  ชุด

     • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด  ชุด

     • ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้ารูปตัวพี  ชุด

     • ก๊อกน้ าเด่ียวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ  ชุด

     • สายน้ าดีสแตนเลสถัก ยาว 16"  ชุด

     • วาล์วเปิด - ปิดน้ า  ชุด

 - บานกระจก 6 มม.  ชุด

 - ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ช่ัน  ชุด

 - ราวแขวนฝักบัว  ชุด

 - วาล์วเปิด - ปิดน้ าแบบก้านโยก  ชุด

 - ท่ีวางสบู่  ชุด

 - ราวแขวนผ้า 60 ซม.  ชุด

 - P ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 30 มม.  ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล.  ม.

 3.4.5 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 1.1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสี

เทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

SUM TOTAL 3

           4.0 SANITATION SYSTEM WORK AND FIRE SYSTEM WORK

           4.1 FLOOR G

 4.1.1 Cold Water Supply System
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 4.1.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC

 - 3/4" DIA  เมตร

 - 1" DIA  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 4.1.1.2 SERVICE VALVE

 - 3/4" DIA  ชุด

 4.1.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

 4.1.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2"  เมตร

 - 3"  เมตร

 - 4"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - ถังบ าบัดน้ าเสีย ชนิดเติมอากาศ ขนาด 1 ลบ.ม./วัน  ชุด

 4.1.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 2"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 4.1.2.3 FCO

 - FCO 2"  ชุด



BOQ แผน่ที ่328/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - FCO 4"  ชุด

 - FCO 6"  ชุด

 - FCO 8"  ชุด

 4.1.2.4 PUMP

- PACKAGE SUMP 1 ( THANK 10 L ) FLOW 8 CU.M ./HR 

H11m
 ชุด

 4.1.3 Fire system work

 4.1.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler  ชุด

 - Upright Spinkler  ชุด

 - Flex  ชุด

 4.1.3.2 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 4.1.4 ระบบแก๊ส LPG

งานติดต้ังระบบก๊าซ LPG 1 สถานี (LWD 10 + 10)  เหมา

งานติดต้ังระบบท่อเมน พร้อม Gas Meter  เหมา

           4.2 FLOOR MZ

 4.2.1 Fire system work

 4.2.1.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler  ชุด

 - Flex  ชุด

 4.2.1.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์  ชุด

 4.2.1.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน



BOQ แผน่ที ่329/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

           4.3 FLOOR 17

 4.3.1 Cold Water Supply System

 4.3.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC 8.5

 - 1" DIA  เมตร

 - 1-1/2" DIA  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 4.3.1.2 SERVICE VALVE

 - 1" DIA  ชุด

 4.3.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

 4.3.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2"  เมตร

 - 4"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 4.3.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 2"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน



BOQ แผน่ที ่330/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 4.3.2.3 FCO

 - FCO 2"  ชุด

 - FCO 4"  ชุด

 4.3.3 Fire system work

 4.3.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler  ชุด

 - Flex  ชุด

 4.3.3.2 งานปรับหัว สปริงเกอร์  ชุด

 4.3.3.3 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

           4.4 FLOOR 18

 4.4.1 Cold Water Supply System

 4.4.1.1 ท่อน้ าประปา (CW) PVC

 - 3/4" DIA  เมตร

 - 1" DIA  เมตร

 - 1-1/2" DIA  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน



BOQ แผน่ที ่331/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 4.4.1.2 SERVICE VALVE

 - 1" DIA  ชุด

 4.4.2 SOIL , WASTE , VENT, KITCHEN  WASTE  PIPE

 4.4.2.1 ท่อระบายน้ าเสีย (S,W,KW) PVC ช้ันคุณภาพ 8.5

 - 2"  เมตร

 - 4"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 4.4.2.2 ท่อระบายอากาศ (V) PVC ช้ัน 8.5

 - 2"  เมตร

 - 2-1/2"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 4.4.2.3 FCO

 - FCO 2"  ชุด

 - FCO 4"  ชุด

 4.4.3 Fire system work

 4.4.3.1 Standard Spinkler Head

 - Pendent Spinkler  ชุด

 - Flex  ชุด

 4.4.3.2 Black Steel pipe, A53 GR.B Sch.40 

 - 1"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน



BOQ แผน่ที ่332/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

SUM TOTAL 4

           5.0 ELECTRICAL SYSTEM WORK 

           5.1 FLOOR G

 5.1.1 LIGHT FIXTURE

 5.5.1.1 อุปกรณ์

 - Glass Ball 200mm  set 

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED  Set 

- SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED  Set 

 5.5.1.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15%ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.5.1.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.2 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN

 5.1.2.1 อุปกรณ์

 - Sign Exit LED  Set 

 - Emergency Lighting LED  Set 

 - Battery Panel  Set 

 - Down Light 2x6W LED  Set 

 5.1.2.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 



BOQ แผน่ที ่333/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.2.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - 4 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.3 SWITCH & RECEPTACLE 

 5.1.3.1 อุปกรณ์

 - Switch 1G 16A/250VAC  Set 

 - Switch 2G 16A/250VAC  Set 

 - Junction Box  Set 

 - Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground  Set 

 - Consumer Unit  Set 

 5.1.3.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.3.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - 4 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.3.4 WIRE WAY

- GUTTER WIRE WAY 150x150 mm.  m. 

- Wire Way 150x100 mm. (Riser)  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.4 TELEPHONE SYSTEM



BOQ แผน่ที ่334/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 5.1.4.1 อุปกรณ์

 - TR Rack 27U  Set 

- RJ45 , RJ11 Outlet  Set 

 5.1.4.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - CORE SWITCH  Set 

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA.  Set 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.5 COMPUTER SYSTEM

 5.1.5.1 อุปกรณ์

- CR Rack 42U  Set 

- Switch Hub  Set 

 - Wireless Acess Point  Set 

- RJ45 Outlet  Set 

 5.1.5.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.6 CCTV SYSTEM

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 



BOQ แผน่ที ่335/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.7 FIRE ALARM SYSTEM

 5.1.7.1 อุปกรณ์

 - Fire Alarm Control Panel  Set 

 - Graphic Annunciator Display  Set 

 - Fire Alarm Module Box  Set 

 - Monitor Module  Set 

 - Control Module  Set 

 - Smoke Detector  Set 

 - Heat Detector  Set 

 - Manual Switch Station  Set 

 - Alarm Bell , Horn Speaker  Set 

 - Strobe Light & Speaker  Set 

 - Fire Phone Jack  Set 

 5.1.7.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.7.3 Cable

 - TIEV 4C-0.65 Sq.mm.  m. 

 - 2x2.5 Sq.mm. FRC  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.8  ระบบเสียงประกาศ

 5.1.8.1 อุปกรณ์

 - Sound System Control Panel  Set 

 - Volume Control  Set 

 - Loud Speaker  Set 



BOQ แผน่ที ่336/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 5.1.8.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.8.3 Cable

- 2Cx 2.5 Sq.mm.,VTF  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.1.8.4 Powe Amp. 600 W.  Set 

           5.2 FLOOR MZ

 5.2.1 LIGHT FIXTURE

 5.2.1.1 อุปกรณ์

 - Glass Ball 200mm  set 

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED  Set 

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27-12W LED  set 

 - PENDANT DIFFUSER 14.5W LED 2500LM 6500K 

50000Hrs 1200mm'
 Set 

 5.2.1.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.1.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.2 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN

อุปกรณ์

 - Sign Exit LED  Set 

 - Emergency Lighting LED  Set 

 - Down Light 2x6W LED  Set 

Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 



BOQ แผน่ที ่337/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - 4 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.3 SWITCH & RECEPTACLE 

 5.2.3.1 อุปกรณ์

 - Switch 1G 16A/250VAC  Set 

 - Junction Box  Set 

- Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground  Set 

 5.2.3.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.3.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - 4 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.4 TELEPHONE SYSTEM

 5.2.4.1 อุปกรณ์

- RJ45 , RJ11 Outlet  Set 

 5.2.4.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 



BOQ แผน่ที ่338/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.5 COMPUTER SYSTEM

 5.2.5.1 อุปกรณ์

 5.2.5.2  - Wireless Acess Point  Set 

- RJ45 Outlet  Set 

 5.2.5.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.6 CCTV SYSTEM

 5.2.6.1 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.7 FIRE ALARM SYSTEM

 5.2.7.1 อุปกรณ์

 - Fire Alarm Module Box  Set 

 - Smoke Detector  Set 

 - Heat Detector  Set 

 - Manual Switch Station  Set 

 - Alarm Bell , Horn Speaker  Set 

 - Strobe Light & Speaker  Set 

 - Fire Phone Jack  Set 

 5.2.7.2 Conduit



BOQ แผน่ที ่339/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.7.3 Cable

 - UTP CAT6  m. 

 - TIEV 4C-0.65 Sq.mm.  m. 

 - 2x2.5 Sq.mm. FRC  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.8  ระบบเสียงประกาศ

 5.2.8.1 อุปกรณ์

 - Sound Terminal Box.  Set 

 - Volume Control  Set 

 - Loud Speaker  Set 

 - Wall Speaker  Set 

 5.2.8.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.2.8.3 Cable

- 2Cx 2.5 Sq.mm.,VTF  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

           5.3 FLOOR 17

 5.3.1 LIGHT FIXTURE

 5.3.1.1 อุปกรณ์

 - RECESSES DOWNLIGHT 130mm. E27-12W LED  Set 

 5.3.1.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 



BOQ แผน่ที ่340/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 5.3.1.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.2 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN

 5.3.2.1 อุปกรณ์

 - Sign Exit LED  Set 

 - Emergency Lighting LED  Set 

 - Battery Panel  Set 

 - Down Light 2x6W LED  Set 

 - Down Light 1x6W LED  Set 

 5.3.2.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.2.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - 4 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.3 SWITCH & RECEPTACLE 

 5.3.3.1 อุปกรณ์

 - Switch 1G 16A/250VAC  Set 

- Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground  Set 

 5.3.3.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.3.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 



BOQ แผน่ที ่341/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - 4 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.3.4 WIRE WAY

- GUTTER WIRE WAY 50x50 mm.  m. 

- Wire Way 50x50 mm.  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.4 TELEPHONE SYSTEM

 5.3.4.1 อุปกรณ์

 5.3.4.2  - TR Rack 27U  Set 

- RJ45 , RJ11 Outlet  Set 

 5.3.4.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 - ACCESS SWITCH 24 PORT (POE) WITH UPS 1 KVA.  Set 

 5.3.5 COMPUTER SYSTEM

 5.3.5.1 อุปกรณ์

- CR Rack 27U  Set 

- Switch Hub  Set 

 - Wireless Acess Point  Set 

- RJ45 Outlet  Set 

 5.3.5.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 



BOQ แผน่ที ่342/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.6 CCTV SYSTEM

- Switch Hub  Set 

 5.3.6.1 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.7 FIRE ALARM SYSTEM

 5.3.7.1 อุปกรณ์

 - Fire Alarm Module Box  Set 

 - Monitor Module  Set 

 - Control Module  Set 

 - Smoke Detector  Set 

 - Manual Switch Station  Set 

 - Alarm Bell , Horn Speaker  Set 

 - Strobe Light & Speaker  Set 

 - Fire Phone Jack  Set 

- Lighting Lamp  Set 

 5.3.7.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.7.3 Cable

 - TIEV 4C-0.65 Sq.mm.  m. 

 - 2x2.5 Sq.mm. FRC  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.8  ระบบเสียงประกาศ



BOQ แผน่ที ่343/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 5.3.8.1 อุปกรณ์

 - Sound Terminal Box.  Set 

 - Volume Control  Set 

 - Loud Speaker  Set 

 5.3.8.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.3.8.3 Cable

- 2Cx 2.5 Sq.mm.,VTF  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

           5.4 FLOOR 18

 5.4.1 LIGHT FIXTURE

 5.4.1.1 อุปกรณ์

 - SURFACE DOWNLIGHT 162mm. E27 12W LED  Set 

 5.4.1.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.1.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.2 EMERGENCY LIGHTING & EXIT SIGN

 5.4.2.1 อุปกรณ์

 - Sign Exit LED  Set 

 - Emergency Lighting LED  Set 

 - Battery Panel  Set 

 - Down Light 2x6W LED  Set 

 - Down Light 1x6W LED  Set 



BOQ แผน่ที ่344/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 5.4.2.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.2.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - 4 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.3 SWITCH & RECEPTACLE 

 5.4.3.1 อุปกรณ์

 - Switch 1G 16A/250VAC  Set 

 - Junction Box  Set 

 - Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground  Set 

 - Duplex Receptacle Outlet 16A/250VAC with Ground 

(POP UP)
 Set 

 5.4.3.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.3.3 Cable

 - 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - 4 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.3.4 WIRE WAY

- GUTTER WIRE WAY 50x50 mm.  m. 

- Wire Way 50x50 mm.  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.4 TELEPHONE SYSTEM



BOQ แผน่ที ่345/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 5.4.4.1 อุปกรณ์

 - TR Rack 27U  Set 

- RJ45 , RJ11 Outlet  Set 

 5.4.4.2 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.5 COMPUTER SYSTEM

อุปกรณ์

- CR Rack 27U  Set 

- Switch Hub  Set 

 - Wireless Acess Point  Set 

- RJ45 Outlet  Set 

CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.6 CCTV SYSTEM

- Switch Hub  Set 

 5.4.6.1 CABLE & CONDUIT 

 - UTP CAT6  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - DIA  3/4"  EMT  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 



BOQ แผน่ที ่346/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 5.4.7 FIRE ALARM SYSTEM

 5.4.7.1 อุปกรณ์

 - Fire Alarm Module Box  Set 

 - Monitor Module  Set 

 - Control Module  Set 

 - Smoke Detector  Set 

 - Heat Detector  Set 

 - Manual Switch Station  Set 

 - Alarm Bell , Horn Speaker  Set 

 - Strobe Light & Speaker  Set 

 - Fire Phone Jack  Set 

- Lighting Lamp  Set 

 5.4.7.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.7.3 Cable

 - UTP CAT6  m. 

 - TIEV 4C-0.65 Sq.mm.  m. 

 - 2x2.5 Sq.mm. FRC  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.8  ระบบเสียงประกาศ

 5.4.8.1 อุปกรณ์

 - Sound Terminal Box.  Set 

 - Volume Control  Set 

 - Loud Speaker  Set 

 5.4.8.2 Conduit

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

 5.4.8.3 Cable

- 2Cx 2.5 Sq.mm.,VTF  m. 



BOQ แผน่ที ่347/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

SUM TOTAL 5

          6.0 
AIR CONDITIONING SYSTEM AND VENTILATION 

SYSTEM

          6.1 ระบบปรับอำกำศ

 6.1.1 ระบบปรับอากาศ ช้ัน G

 6.1.1.1 VRF ( VRV )

B-FC-G/1-1 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-G/1-2 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-G/1-3 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-G/1-4 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-G/1-5 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-G/2 ขนาด 24,000 BTU  Set 

B-FC-G/3 ขนาด 30,000 BTU  Set 

B-CU-G/1 RXQ32AMY1S  Set 

 6.1.1.1.2 SPLIT TYPE

B-FCU/CDU-G/1 ขนาด 24,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-G/2 ขนาด 24,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-G/3 ขนาด 24,000 BTU  Set 

 6.1.1.3 ท่อน้ ายา ( ท่อทองแดง ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อทองแดง # 3/8"  ม.

ท่อทองแดง # 1/2"  ม.

ท่อทองแดง # 5/8"  ม.

ท่อทองแดง # 3/4"  ม.

ท่อทองแดง # 7/8"  ม.

ท่อทองแดง # 1-1/8"  ม.

ท่อทองแดง # 1-3/8"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

ค่าทดสอบระบบ  งาน



BOQ แผน่ที ่348/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

หุ้มฉนวนยางด า # 3/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1/2"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 5/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 3/4"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 7/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-3/8"  ม.

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด  งาน

 6.1.1.4 ท่อน้ าท้ิง ( ท่อ Drain ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อ PVC # 1"  ม.

ท่อ PVC # 1-1/4"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
 งาน

หุ้มฉนวนยางด า # 1"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/4"  ม.

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด  งาน

 6.1.1.5 Main Power for Air

ตู้ AC  ตู้

Thw ขนาด 2.5 mm²  ม.

Thw ขนาด 4 mm²  ม.

Thw ขนาด 6 mm²  ม.

LIYCY  ม.

ท่อ EMT 1/2"  ม.

 - Support & Accessories  งาน

 6.1.2 ระบบปรับอากาศ ช้ัน M

 6.1.2.1 VRF ( VRV )

B-FC-M/1-1 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-M/1-2 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-M/1-3 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-M/1-4 ขนาด 48,000 BTU  Set 



BOQ แผน่ที ่349/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

B-FC-M/1-5 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-M/1-6 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-M/1-7 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-M/1-8 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-M/1-9 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-M/2 ขนาด 24,000 BTU  Set 

B-FC-M/3 ขนาด 24,000 BTU  Set 

B-CU-M/1 ขนาด 294,000 BTU  Set 

SPLIT TYPE

B-(OAU/CDU)-M/1-(1,2) ขนาด 126,000 BTU  Set 

 6.1.2.2 ท่อน้ ายา ( ท่อทองแดง ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อทองแดง # 3/8"  ม.

ท่อทองแดง # 1/2"  ม.

ท่อทองแดง # 5/8"  ม.

ท่อทองแดง # 3/4"  ม.

ท่อทองแดง # 7/8"  ม.

ท่อทองแดง # 1-1/8"  ม.

ท่อทองแดง # 1-3/8"  ม.

ท่อทองแดง # 1-5/8"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

ค่าทดสอบระบบ  งาน

หุ้มฉนวนยางด า # 3/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1/2"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 5/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 3/4"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 7/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-3/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-5/8"  ม.

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด  งาน

 6.1.2.3 ท่อน้ าท้ิง ( ท่อ Drain ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อ PVC # 1"  ม.



BOQ แผน่ที ่350/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

ท่อ PVC # 1-1/4"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
 งาน

หุ้มฉนวนยางด า # 1"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/4"  ม.

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด  งาน

 6.1.2.4 Main Power for Air

ตู้ AC  ตู้

Thw ขนาด 2.5 mm²  ม.

Thw ขนาด 4 mm²  ม.

Thw ขนาด 6 mm²  ม.

LIYCY  ม.

ท่อ EMT 1/2"  ม.

 - Support & Accessories  เหมา

 6.1.3 ระบบปรับอากาศ ช้ัน 17

 6.1.3.1 VRF ( VRV )

B-FC-17/1 ขนาด 24,000 BTU  Set 

B-FC-17/2 ขนาด 24,000 BTU  Set 

B-FC-17/3 ขนาด 30,000 BTU  Set 

B-FC-17/4 ขนาด 30,000 BTU  Set 

B-FC-17/5 ขนาด 30,000 BTU  Set 

B-CU-17/1 ขนาด 138,000 BTU  Set 

 6.1.3.2 SPLIT TYPE

B-FCU/CDU-17/1 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-17/2 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-17/3 ขนาด 30,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-17/4 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-17/5 ขนาด 36,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-17/6 ขนาด 36,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-17/7 ขนาด 36,000 BTU  Set 



BOQ แผน่ที ่351/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

B-FCU/CDU-17/8 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-17/9 ขนาด 24,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-17/10 ขนาด 30,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-17/11 ขนาด 24,000 BTU  Set 

 6.1.3.3 ท่อน้ ายา ( ท่อทองแดง ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อทองแดง # 3/8"  ม.

ท่อทองแดง # 1/2"  ม.

ท่อทองแดง # 5/8"  ม.

ท่อทองแดง # 3/4"  ม.

ท่อทองแดง # 7/8"  ม.

ท่อทองแดง # 1-1/8"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

หุ้มฉนวนยางด า # 3/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1/2"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 5/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 3/4"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 7/8"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/8"  ม.

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด  งาน

 6.1.3.4 ท่อน้ าท้ิง ( ท่อ Drain ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อ PVC # 1"  ม.

ท่อ PVC # 1-1/4"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
 งาน

หุ้มฉนวนยางด า # 1"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/4"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
 งาน



BOQ แผน่ที ่352/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 6.1.3.6 Main Power for Air

ตู้ AP  ตู้

Thw ขนาด 2.5 mm²  ม.

Thw ขนาด 4 mm²  ม.

Thw ขนาด 6 mm²  ม.

LIYCY  ม.

ท่อ EMT 1/2"  ม.

 - Support & Accessories  เหมา

 6.1.4 ระบบปรับอากาศ ช้ัน 18

 6.1.4.1 VRF ( VRV )

B-FC-18/1-1 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-18/1-2 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-18/1-3 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FC-18/1-4 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-CU-18/1 ขนาด 192,000 BTU  Set 

 6.1.4.2 SPLIT TYPE

B-FCU/CDU-18/1 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-18/2 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-18/3 ขนาด 30,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-18/4 ขนาด 30,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-18/5 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-18/6 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-18/7 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-18/8 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-18/9 ขนาด 48,000 BTU  Set 

B-FCU/CDU-18/10 ขนาด 48,000 BTU  Set 

 6.1.4.3 ท่อน้ ายา ( ท่อทองแดง ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อทองแดง # 1/2"  ม.

ท่อทองแดง # 3/4"  ม.

ท่อทองแดง # 7/8"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน



BOQ แผน่ที ่353/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

หุ้มฉนวนยางด า # 1/2"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 3/4"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 7/8"  ม.

อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด  งาน

 6.1.4.4 ท่อน้ าท้ิง ( ท่อ Drain ) + หุ้มฉนวนยางด า

ท่อ PVC # 1"  ม.

ท่อ PVC # 1-1/4"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
 งาน

หุ้มฉนวนยางด า # 1"  ม.

หุ้มฉนวนยางด า # 1-1/4"  ม.

ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ  (Fittings & Accessories)  งาน

เหล็กยึดท่อ (Hangers and Supports)  งาน

ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (Test  & Cleaning &

  Painting)
 งาน

 6.1.4.5 Main Power for Air

ตู้ AP  ตู้

Thw ขนาด 2.5 mm²  ม.

Thw ขนาด 4 mm²  ม.

Thw ขนาด 6 mm²  ม.

LIYCY  ม.

ท่อ EMT 1/2"  ม.

 - Support & Accessories  เหมา

 6.1.5 REFNET JOINT

KHRP26A22T  SET 

KHRP26A33T  SET 

KHRP26A72T  SET 

KHRP26A73T  SET 

KHRP26M73TP  SET 

DCM601B51 (Central Control)  SET 



BOQ แผน่ที ่354/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           6.2 ระบบระบายอากาศ

 6.2.1 ระบบระบายอากาศ ช้ัน G

 6.2.1.1 พัดลมดูดอากาศ

B-EF-G/1  Set 

B-EF-G/2  Set 

B-EF-G/3  Set 

B-EF-G/4  Set 

B-EF-G/5  Set 

B-EF-G/6  Set 

พัดลมเติมอากาศ

B-FF-G/1  Set 

B-FF-G/2  Set 

B-FF-G/3  Set 

B-FF-G/4  Set 

B-FF-G/5  Set 

ตู้ AR-G/1  Set 

ตู้ AR-G/2  Set 

ตู้ AR-G/3  Set 

ตู้ AR-G/4  Set 

ตู้ AR-G/5  Set 

ตู้ AR-G/6  Set 

ตู้ AR-G/7  Set 

 6.2.1.2 หัวจ่าย

FAG 14" x 6"  Set 

FAG 10" x 10"  Set 

FAG 12" x 12"  Set 

FAG 16" x 10"  Set 

EAG 14" x 6"  Set 

VD. 16" x 10"  Set 

VD. 22" x 12"  Set 

Flex 8"  ม.

สังกะสี #24  ตร.ฟ

สังกะสี #26  ตร.ฟ



BOQ แผน่ที ่355/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

Accessories  เหมา

Support  เหมา

PID  ตร.ฟ

Accessories  เหมา

Support  เหมา

 6.2.2 ระบบระบายอากาศ ช้ัน M

พัดลมดูดอากาศ

B-EF-M/1  Set 

B-EF-M/2  Set 

พัดลมเติมอากาศ

B-FF-M/1  Set 

B-FF-M/2  Set 

 6.2.2.1 พัดลมดูดควันครัว

KEF-M/1  Set 

KEF-M/2  Set 

KEF-M/3  Set 

KEF-M/4  Set 

KEF-M/5  Set 

KEF-M/6  Set 

KEF-M/7  Set 

FF-M/1  Set 

FF-M/2  Set 

FF-M/3  Set 

FF-M/4  Set 

FF-M/5  Set 

FF-M/6  Set 

FF-M/7  Set 

ตู้ AP-M/1  Set 

ตู้ AP-M/2  Set 

ตู้ AP-M/3  Set 

ตู้ AP-M/4  Set 

ตู้ AP-M/5  Set 



BOQ แผน่ที ่356/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

ตู้ AP-M/6  Set 

ตู้ AP-M/7  Set 

 6.2.2.2 หัวจ่าย

FAG 10" x 10"  Set 

FAG 36" x 24"  Set 

FAG 120" x 26"  Set 

EAG 120" x 26"  Set 

EAG 14" x 6"  Set 

VD. 16" x 10"  Set 

VD. 22" x 12"  Set 

Flex 8"  ม.

สังกะสี #20  ตร.ฟ

สังกะสี #22  ตร.ฟ

สังกะสี #24  ตร.ฟ

สังกะสี #26  ตร.ฟ

Accessories  เหมา

Support  เหมา

PID  ตร.ฟ

Accessories  เหมา

Support  เหมา

 6.2.3 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 17

 6.2.3.1 พัดลมดูดอากาศ

B-EF-17/1  Set 

B-EF-17/2  Set 

B-EF-17/3  Set 

B-EF-17/4  Set 

B-EF-17/5  Set 

B-EF-17/6  Set 

B-EF-17/7  Set 

B-EF-17/8  Set 

B-EF-17/9  Set 

B-EF-17/10  Set 



BOQ แผน่ที ่357/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

B-EF-17/11  Set 

B-EF-17/12  Set 

B-EF-17/13  Set 

พัดลมเติมอากาศ

B-FF-17/1  Set 

B-FF-17/2  Set 

B-FF-17/3  Set 

B-FF-17/4  Set 

B-FF-17/5  Set 

B-FF-17/6  Set 

B-FF-17/7  Set 

B-FF-17/8  Set 

B-FF-17/9  Set 

B-FF-17/10  Set 

B-FF-17/11  Set 

B-FF-17/12  Set 

 6.2.3.2 หัวจ่าย

FAG 8" x 8"  Set 

FAG 10" x 10"  Set 

FAG 36" x 12"  Set 

EAG 14" x 6"  Set 

EAG 30" x 6"  Set 

Flex 4"  ม.

Flex 6"  ม.

PID  ตร.ฟ

Accessories  เหมา

Support  เหมา

 6.2.4 ระบบระบายอากาศ ช้ัน 18

 6.2.4.1 พัดลมดูดอากาศ

B-EF-18/1  Set 

B-EF-18/2  Set 

B-EF-18/3  Set 



BOQ แผน่ที ่358/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

B-EF-18/4  Set 

B-EF-18/5  Set 

B-EF-18/6  Set 

B-EF-18/7  Set 

B-EF-18/8  Set 

พัดลมเติมอากาศ

B-FF-18/1  Set 

B-FF-18/2  Set 

B-FF-18/3  Set 

B-FF-18/4  Set 

B-FF-18/5  Set 

B-FF-18/6  Set 

 6.2.4.2 หัวจ่าย

FAG 8" x 8"  Set 

FAG 10" x 10"  Set 

FAG 12" x 12"  Set 

FAG 48" x 12"  Set 

EAG 8" x 6"  Set 

EAG 14" x 6"  Set 

EAG 30" x 6"  Set 

Flex 6"  ม.

สังกะสี #24  ตร.ฟ

สังกะสี #26  ตร.ฟ

Accessories  เหมา

Support  เหมา

PID  ตร.ฟ

Accessories  เหมา

Support  เหมา

          6.3 
ระบบ Control BMS ปรับอำกำศและระบำยอำกำศ ช้ัน 

G,M,17,18

 - UTP CAT6  M. 

 - IEC-01 1.5 SQMM  M. 



BOQ แผน่ที ่359/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - DIA  1/2"  EMT  M. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5%)  เหมา

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15%)  เหมา

SUM TOTAL 6

          7.0 หมวดงำนครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง

          7.1 ELECTRICAL SYSTEM WORK 

 7.1.1 FLOOR G

 7.1.1.1 AUDIOVISUAL SYSTEM

 - Sound System Control Panel  Set 

 - Volume Control  Set 

 - Loud Speaker  Set 

 7.1.2 FLOOR MZ

 7.1.2.1 AUDIOVISUAL SYSTEM

 - Sound Terminal Box.  Set 

 - Volume Control  Set 

 - Loud Speaker  Set 

 - Wall Speaker  Set 

 7.1.3 FLOOR 17

 7.1.3.1 AUDIOVISUAL SYSTEM

 - Sound Terminal Box.  Set 

 - Volume Control  Set 

 - Loud Speaker  Set 

SUM TOTAL 7.1

          7.2 หมวดงำนระบบพิเศษ

 7.2.1 One card And Car Park อาคาร B

 - ACCESS CONTROL SYSTEM

Card Reader BLD.B RFID Card Reader  EA. 

Face Recognition BLD.B Face Recognition Reader for  

Restrict Area
 EA. 

Magnetic lock set (single) + exit sw.B  EA. 



BOQ แผน่ที ่360/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

Wiegand Controller + Supply B  EA. 

Kiosk BLD.B Self Service Kiosk for VMS  EA. 

VMS POS Set BLD.B Desktop VMS  EA. 

Card Collector BLD.B Visitor RFID Card Collector  EA. 

Lift Controller BLD.B Lift Security Access control  EA. 

Card Reader BLD.B RFID Card Reader (LIFT)  EA. 

 7.2.2 CCTV อาคาร B

NVR 64 CH. ควบคุมและบันทึกภาพระบบกล้องวงจรปิดชนิด IP 

Camera
 เคร่ือง

IP DOME CAMERA 2Mp., FIXED 2.8mm., INDOOR TYPE  กล้อง

จอแสดงภาพระบบกล้องวงจรปิด 55 น้ิว พร้อมขายึดจอติดผนัง

และสาย HDMI
 ชุด

PC WORKSTATION i7 , RAM8GB. / การ์ดจอ 4GB. รองรับ 

Output 4.
 เคร่ือง

UPS 1 KVA.  เคร่ือง

Harddisk 12TB.  ลูก

CORD SWITCH.  เคร่ือง

NETWORK SWITCH. POE 24 Port  เคร่ือง

Module 1.25Gbps SM SFP.  ช้ิน

RACK 15U AND ACC.  ชุด

PATCH PANEL 24 Port AND PATCH CORD CAT6  ชุด

TEST AND COMMISSIONING  LOT 

 7.2.3 ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BMS) อาคาร B

 B1      WEB NETWORK CONTROLLER (WNC)  SET 

 B2      DDC CONTROLLER (IP)  SET 

 B3      EXTENSION MODULE  SET 

 B4      PANEL for  WNC, DDC, GATEWAY  SET 

 B5      COMPUTER WORKSTATION  SET 

 B6      PRINTER REPORT  เคร่ือง

 B7      SWITCH HUB 24 PORTS L2  เคร่ือง



BOQ แผน่ที ่361/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 B8      WALL RACK 9U  SET 

 B9      DIGITALSIGNAGE MONITOR 55"  SET 

 B10      UPS 2 KVA  (Backup 10 Minute)  เคร่ือง

 B11      OUTDOOR TEMP & HUMIDITY SENSOR  SET 

 B12      DIGITALSIGNAGE  SET 

 B13      INDOOR AIR QUALITY SENSOR  SET 

 B14      BACNET GATEWAY FOR INTERFACE FIRE ALARM  SET 

 B15      BACNET GATEWAY FOR INTERFACE DAIKIN  SET 

 B16      MODBUS GATEWAY FOR INTERFACE POWER METER  SET 

 B17      MODBUS GATEWAY FOR INTERFACE IAQ  SET 

 B18      SAMART MORNITORING ON MOBILE APPLICATION  SET 

 B19      PROGRAMMING SYSTEM INTERFACE (SMART BUILDING)  SET 

        -  FIRE ALARM

        -  DAIKIN

        -  SOLAR CELL

        -  EV CHARGER STATION

 B20      INSTALLATION CABLE & CONDUIT  เหมา

        -  BMS POINT

        -  CONTROL FRESH AIR FAN (16 Unit)

        -  CONTROL EXHAUST FAN (16 Unit)

SUM TOTAL 7.3



BOQ แผน่ที ่362/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

TOTAL WORKLOAD  SUMMARY (TOWER B)

กลุ่มงำนท่ี 1 /งำนตกแต่งภำยใน

           1.0 INTERIOR DESIGN (งานตกแต่งภายใน)

           1.1 FLOOR 1 (G) 1  Job 

           1.2 FLOOR Mezzanine 1  Job 

           1.3 FLOOR 17 1  Job 

           1.4 FLOOR 18 1  Job 

Sum Total ( 1 )

กลุ่มงานท่ี 2 /งาน.ครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง

           2.0 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง

           2.1 FLOOR 1 (G) 1  Job 

           2.1 FLOOR Mezzanine 1  Job 

           2.1 FLOOR 17 1  Job 

           2.1 FLOOR 18 1  Job 

Sum Total (2)



BOQ แผน่ที ่363/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          1.0 INTERIOR DESIGN

           1.1 FLOOR 1 (G)

 1.1.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง  ตร.ม.

 - FL-7 พ้ืนปูกระเบ้ือง  ตร.ม.

 - FL-8 พ้ืนปูกระเบ้ือง  ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง  ตร.ม.

 1.1.2 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

 ตร.ม.

 - MT-04  ตร.ม.

 - PT-01  ตร.ม.

 - PT-04  ตร.ม.

 - PT-05  ตร.ม.

 1.1.3 FURNITURE BUILD-IN

B1-01 Table  ชุด

B1-02 Table  ชุด

B1-03 Table  ชุด

B1-04 Table  ชุด

B1-05 Table  ชุด

 1.1.4 WALL

 - ผนังกรุไม้อัดพ่นสี PT-01  แต่งด้วยเส้น Groov หรือ สแตนเลส  ตร.ม.

 - ผนังกรุไม้อัดพ่นสี Texture PT-05  แต่งด้วยเส้น Groov หรือ 

สแตนเลส
 ตร.ม.

 - ผนังกรุไม้อัดพ่นสี Texture PT-06  แต่งด้วยเส้น Groov หรือ 

สแตนเลส
 ตร.ม.

    - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-1 พร้อมเส้นสแตนเลส  ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่364/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-4 พร้อมเส้นสแตนเลส  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-5 พร้อมเส้นสแตนเลส  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยแผ่นลามิเนต LP-7 พร้อมเส้นสแตนเลส  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-1  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัด หุ้มตกแต่งด้วยผ้า UPH-3  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-5  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย สแตนเลส MT-1  พร้อม CNC ลวดลาย 

ตามแบบระบุ
 ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับหินอ่อน ST-3 พร้อมเคลือบหิน  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับหินอ่อน ST-4  พร้อมเคลือบหิน  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยกระจก GL-1 พร้อมเจียรริม เพ่ือตกแต่ง  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยกระจก GL-3 พร้อมเจียรริม  เพ่ือตกแต่ง  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยกระจก GL-4 พร้อมเจียรริม  เพ่ือตกแต่ง  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยกระจก GL-5 พร้อมเจียรริม เพ่ือตกแต่ง  ตร.ม.

 1.1.5 OTHER

 - เคาน์เตอร์หิน Marble  บริเวณโถงตอนรับ  ชุด

 - เคาน์เตอร์หิน Marble  ร้านค้า  ชุด

 - Partition กรุด้วยแผ่นลามิเนต  และ เหล็ก Flatbar พ่นสี  ชุด

 - LOGO การนิคม พร้อมตัวอักษร  ชุด

SUM 1.1



BOQ แผน่ที ่365/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           1.2  FLOOR Mezzanine

 1.2.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง  ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง  ตร.ม.

 1.2.2 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

 ตร.ม.

 - LP-01  ตร.ม.

 - MT-05  ตร.ม.

 - PT-01  ตร.ม.

 1.2.3 FURNITURE BUILD-IN

B1-06 Table  ชุด

B1-07 Table  ชุด

B1-08 Table  ชุด

SUM 1.2

           1.3 FLOOR 17

 1.3.1 FLOOR

 - FL-2 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง  ตร.ม.

•  พ้ืนหญ้าเทียม (ชมรมกอล์ฟ)  ตร.ม.

 - FL-4 พ้ืนปูพรม  ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง  ตร.ม.

 1.3.2 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

 ตร.ม.

 - PT-04  ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่366/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 1.3.3 WALL

 - ผนังกรุไม้อัดพ่นสี PT-01  แต่งด้วยเส้น Groov หรือ สแตนเลส  ตร.ม.

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วย Acoupanel  UPH-2  พร้อม CNC เซาะ

ร่อง ตามแบบระบุ
 ตร.ม.

SUM 1.3

           1.4 FLOOR 18

 1.4.1 FLOOR

 - FL-9 พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง  ตร.ม.

•  พ้ืนยาง Top บนพ้ืนกระเบ้ืองยางลายไม้ ขนาด 50x50 ซม. หนา

 25 มม. (ห้องฟิตเนส)
 ตร.ม.

 - Self-Leveling ก่อนปูกระเบ้ืองยาง  ตร.ม.

 1.4.2 CEILING

 - CLG.01 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 mm. @ 

0.60x0.60 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 

mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี

 ตร.ม.

 - PT-04  ตร.ม.

 1.4.3 WALL

 - ผนังกรุไม้อัดพ่นสี PT-01  แต่งด้วยเส้น Groov หรือ สแตนเลส  ตร.ม.

 1.4.4 OTHER

 - ผนังไม้อัดกรุทับด้วยกระจกเงา ห้อง Fitness  ตร.ม.

SUM 1.4

SUM TOTAL 1



BOQ แผน่ที ่367/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          2.0 หมวดงำนครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง

           2.1 FLOOR 1 (G)

 2.1.1 งานม่าน

- ระบบมอเตอร์

 - ผ้าม่านพับ ขนาด 1.40x10.00 ม.  ชุด

 - มอเตอร์ SOMFY + อุปกรณ์ม่านพับ + SUPPORT  ชุด

 2.1.2 FURNITURE BUILD-IN

B1-01 Table  ชุด

B1-02 Table  ชุด

B1-03 Table  ชุด

B1-04 Table  ชุด

B1-05 Table  ชุด

SUM 2.1

           2.2  FLOOR Mezzanine

 2.2.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%  ตร.หลา.

 2.2.2 FURNITURE BUILD-IN

B1-06 Table  ชุด

B1-07 Table  ชุด

B1-08 Table  ชุด

SUM 2.2

           2.3 FLOOR 17

 2.3.1 งานม่าน

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%



BOQ แผน่ที ่368/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%  ตร.หลา.

SUM 2.3

           2.4 FLOOR 18

 2.4.1 งานม่าน

- ระบบมอเตอร์

 - ผ้าม่านพับ ขนาด 1.40x10.00 ม.  ชุด

 - มอเตอร์ SOMFY + อุปกรณ์ม่านพับ + SUPPORT  ชุด

- ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%

 - ม่านปรับแสงแนวต้ัง Blackout 100%  ตร.หลา.

SUM 2.4

SUM TOTAL 2



BOQ แผน่ที ่369/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

TOTAL WORKLOAD  SUMMARY (5W-A)

กลุ่มงำนท่ี 1 /งำน.ก่อสร้ำง

           1.0 
CONSTRUCTION PREPARATION WORK (งานเตรียมการ

ก่อสร้าง)
1  Job 

           2.0 STRUCTURAL WORK (งานโครงสร้าง) 1  Job 

           3.0 
ARCHITECTURE & FAÇADE (งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง

ภายนอก)
1  Job 

           4.0 SANITATION SYSTEM WORK  (งานสุขาภิบาล) 1  Job 

           5.0 ELECTRICAL SYSTEM WORK (งานระบบไฟฟ้า) 1  Job 

Sum Total ( 1 - 5 )

กลุ่มงำนท่ี 2 /งำน.ครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง

           6.0 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง 1  Job 

Sum Total (6)



BOQ แผน่ที ่370/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          1.0 CONSTRUCTION PREPARATION WORK 

          1.1 งำนร้ือถอนส่ิงปลูกสร้ำงเดิมพร้อมขนท้ิง

           1.0 ร้ือถอน Landscape  ตร.ม.

           2.0 ร้ือถอนพ้ืน คสล. วางบนดิน (หนาไม่น้อยกว่า 15-20 ซม.)  ตร.ม.

     • ร้ือถอน Car Stopper (พ้ืนจอดท่ีจอดรถอาคาร B +8.90 ม.)  งาน

           3.0 ร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น  ตร.ม.

           4.0 ร้ือถอนผนังร้ัวก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น  ตร.ม.

           5.0 ร้ือถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง พร้อมย้ายสายไฟแรงสูง  ต้น

           6.0 ย้ายสายส่ือสาร  งาน

           7.0 ร้ือถอนแผงตกแต่ง (P8)  ตร.ม.

     • กระบะปลูกต้นไม้ คสล.  ลบ.ม.

           8.0  - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบบานประตูเหล็กบานเปิดเด่ียว ขนาด 0.90x2.00 ม. 

(SD-2)
 ตร.ม.

SUM TOTAL 1

          2.0 STRUCTURAL WORK

           2.1 งานเสาเข็ม

 - งานเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ยาว 21.00 เมตร  ต้น

 - งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต  ต้น

           2.2  งานวัสดุรองก้น

 -  ทรายหยาบ  ลบ.ม.

 -  คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5  ลบ.ม.

           2.3  งานคอนกรีตโครงสร้าง

 -  คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงกระบอก  ลบ.ม.

           2.4  งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

 - ไม้แบบ  ตร.ม.

           2.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  RB9 SR24  กก.

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB12 SD40  กก.

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB16 SD40  กก.



BOQ แผน่ที ่371/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB20 SD40  กก.

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB25 SD40  กก.

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB28 SD40  กก.

 -  ลวดผูกเหล็ก  กก.

           2.6  งานเหล็กรูปพรรณ

 - H-500x300x11x18 mm. (128kg/m.)  กก.

 - H-200x200x8x12 mm. (49.90kg/m.)  กก.

 - Square Tube : 150x150xx4.5 mm. (20.10kg/m.)  กก.

 - Light Lip Channel - 2C : 150x75x25x4.0 mm. 

(10.20kg/m.)
 กก.

 - Channel-150x75x6.5x10 mm. (18.60kg/m.)  กก.

 - Light Lip Channel-125x50x20x3.2 mm. (6.13kg/m.)  กก.

 - Light Lip Channel-2C:100x50x20x3.2 mm. (5.50kg/m.)  กก.

 - Plate 5 mm. พับข้ึนรูป  กก.

 - Metal Deck  ตร.ม.

 - Edge Form  ม.

 - End Closure  ตัว

 - Shear Stud  ตัว

 - Plate ขนาด 0.60x0.60 m. หนา 20 mm. (SB2 TO RC 

COLUMN)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 19 mm. ขนาด 139x464 mm. ตัดตาม

แบบ (SB2 TO RC COLUMN)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 94.5x464 mm. ตัดตาม

แบบ (CS1 TO SB2)
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 144.5x464 mm. ตัด

ตามแบบ (SB2 TO SB2), SHEAR CONNECTION
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 12 mm. ขนาด 144.5x464 mm. ตัด

ตามแบบ (SB2 TO SB2), MOMENT CONNECTION
 แผ่น

 - Gusset Plate Thx. 19 mm. ขนาด 300x464 mm. ตัดตาม

แบบ (SB2 TO SB2), MOMENT CONNECTION
 แผ่น

 - M28 x 1,200 mm. Anchor Bolt GRADE 8.8  ตัว



BOQ แผน่ที ่372/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           2.7  งานทาสี

 - ทาสีกันสนิมและสีน้ ามันทับหน้า  ตร.ม.

SUM TOTAL 2

          3.0 ARCHITECTURE & FAÇADE

           3.1 งานพ้ืนและผิวพ้ืน

 - F1 พ้ืน คสล. หล่อในท่ี เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง ขนาด

 0.60x1.20 ม.
 ตร.ม.

 - F2 พ้ืน คสล. หล่อในท่ี เทปูนทรายปรับระดับผิวขัดเรียบ ผสมสี

เทา ท าร่องก้างปลาขนาด 5x5 mm. ระยะห่างทุกช่วง 5 cm.
 ตร.ม.

     • ผิวพ้ืน EPOXZY COATING 800 MICRON (สีเทา)(F2)  ตร.ม.

     • ขีดร่องลายก้างปลา (F2)  ตร.ม.

 - F4 พ้ืน คสล. หล่อในท่ี เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง

(ขนาดและสีเทียบอาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - รางระบายน้ า คสล.  กว้าง 0.10 m  ลึก 0.05 m.  ม.

           3.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังก่ออิฐมวลเบา  ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

           3.3 งานฝ้าเพดาน

 - C1 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 มม. 

ปิดทับด้วย Aluminium Composite สีเทาอ่อน
 ตร.ม.

•  แผ่น Aluminium Composite สีเทาอ่อน  ตร.ม.

 - C2 ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 มม. 

ปิดทับด้วย Aluminium Composite สีเทาเข้ม
 ตร.ม.

•  แผ่น Aluminium Composite สีเทาเข้ม  ตร.ม.

 - C3  ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่373/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           3.4 งานบันไดและราวจับ

 3.4.1 ST-01

 3.4.1.1 ลูกต้ัง-ลูกนอน-ชานพัก

 - F3 พ้ืน คสล. หล่อในท่ี เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง หนา 

20 mm.
 ตร.ม.

 3.4.1.2 จมูกบันได

 - จมูกบันไดเซาะร่อง 5 mm. ตามแบบ  ม.

 3.4.1.3 ราวกันตกเหล็ก ทาสีกันสนิมทาทับสีเทา  ม.

 - ราวจับเหล็กกล่อง ขนาด 100x50 มม. หนา 3.2 มม. 7.01 kg/m  กก.

 - ลูกต้ังเหล็กกล่อง ขนาด 50x25 มม. หนา 3.2 มม. 3.24 kg/m  กก.

 - ลูกนอนเหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 6 มม. 2.36 kg/m  กก.

 - ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีน้ ามันทับหน้า  ตร.ม.

 3.4.2 ST-02

 3.4.2.1 ลูกต้ัง-ลูกนอน-ชานพัก

 - F3 พ้ืน คสล. หล่อในท่ี เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง หนา 

20 mm.
 ม.

 3.4.2.2 จมูกบันได

 - จมูกบันไดเซาะร่อง 5 mm. ตามแบบ  ม.

 3.4.2.3 ราวกันตกเหล็ก ทาสีกันสนิมทาทับสีเทา  ม.

 - ราวจับเหล็กกล่อง ขนาด 100x50 มม. หนา 3.2 มม. 7.01 kg/m  กก.

 - ลูกต้ังเหล็กกล่อง ขนาด 50x25 มม. หนา 3.2 มม. 3.24 kg/m  กก.

 - ลูกนอนเหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 6 มม. 2.36 kg/m  กก.

- ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีีน้ ามันทับหน้า  ตร.ม.

 3.4.3 ขอบคันหิน คสล. บันได ST-01,02

 - ขอบคันหิน คสล. บันได ST-01,02  ม.

 3.4.4 ST-03

ลูกต้ัง-ลูกนอน

 - F1 พ้ืน คสล. หล่อในท่ี เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบ้ือง ขนาด

 0.60x1.20 ม.
 ม.



BOQ แผน่ที ่374/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

จมูกบันได

 - จมูกบันไดเซาะร่อง 5 mm. ตามแบบ  ม.

 3.4.5 ราวกันตก Ramp

ราวกันตกเหล็ก ทาสีกันสนิมทาทับสีเทา  ม.

 - ราวจับเหล็กกล่อง ขนาด 100x50 มม. หนา 3.2 มม. 7.01 kg/m  กก.

 - ลูกต้ังเหล็กกล่อง ขนาด 50x25 มม. หนา 3.2 มม. 3.24 kg/m  กก.

 - ลูกนอนเหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 6 มม. 2.36 kg/m  กก.

- ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีีน้ ามันทับหน้า  ตร.ม.

 3.4.6 ราวกันตกทางเดินเช่ือม

ราวกันตกเหล็ก ทาสีกันสนิมทาทับสีเทา  ม.

 - ราวจับเหล็กกล่อง ขนาด 100x50 มม. หนา 3.2 มม. 7.01 kg/m  กก.

 - ลูกต้ังเหล็กกล่อง ขนาด 50x25 มม. หนา 3.2 มม. 3.24 kg/m  กก.

 - ลูกนอนเหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 6 มม. 2.36 kg/m  กก.

- ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีีน้ ามันทับหน้า  ตร.ม.

           3.5 งานประตู-หน้าต่าง

 - D1 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 1.50x2.50 ม.  ชุด

 - D2 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.50x2.05 ม.  ชุด

 - D3 ประตูเหล็กบานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.05 ม.  ชุด

           3.6 งานทาสี

 - 1 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนขาว (อ้างอิงสีเทียบ

อาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - 2 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายนอก สีเทา  ตร.ม.

 - 4 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายใน สีโทนเทา (อ้างอิงสีเทียบ

อาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - รางระบายน้ า ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับภายนอก สีเทาเข้ม (กัน

ช้ืน)
 ตร.ม.

 - งานทาสีฝ้าเพดาน สีขาว  ตร.ม.

           3.7 งานหลังคา



BOQ แผน่ที ่375/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - งานหลังคาโครงเหล็ก ปิดทับ Aluminium Composite สีเทา

เข้ม  (ST-01, ST-02)
 ตร.ม.

 - งานหลังคาโครงเหล็ก ปิดทับด้วย Metal Sheet โทนสีเทา  

(ทางเดินเช่ือม)
 ตร.ม.

 - ครอบสันหลังคา Metal Sheet  ม.

 - Flashing Metal Sheet  ม.

 - รางน้ า Stainless  ม.

           3.8 งานตกแต่งภายนอก

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

4.10x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

2.00x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

7.34x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

4.39x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

2.95x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

2.00x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

1.10x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

4.10x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

2.00x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

4.50x3.00 ม.
 ชุด

 - แผงระแนง Aluminnium ลายไม้ 2"x2" @0.15 ม. ขนาด 

2.00x3.00 ม.
 ชุด

 - โครงเหล็กปิดทับ Aluminium Composite สีเทาเข้ม บริเวณ

รางน้ า
 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่376/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           3.9 LANDSCAPE ARCHITECTURE

 3.9.1 งานจัดสวนแนวต้ัง

 - พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง  ตร.ม

 - ค่าวัสดุประกอบการติดต้ัง และเบ้ิลไม้อัดรองพ้ืน  ตร.ม

 3.9.2 ไม้เล้ือย

 - ลีกวนยู  ต้น

 3.9.3 งานไม้ค้ ายันต้นไม้และดินผสมปลูก

 - ดินผสมปลูก  ลบ.ม.

 - ปุ๋ยอินทรีย์  ลบ.ม.

 - ฟางข้าวคลุมหลุมปลูก หนา 2 ซม.  ลบ.ม.

 3.9.4 กะบะคอนกรีต กว้าง 0.50 m. ลึก 0.40 m. ท าสีเทาเข้ม  ม.

SUM TOTAL 3

          4.0 SANITATION SYSTEM WORK

           4.1 ระบบระบายน้ าฝน  ( Storm Drain )

ระบบระบายน้ าฝน ( Storm Drain  ), Gravity System

 4.1.1 ท่อ PVC Class 8.5

  - Dia. 3"  m 

  - Dia. 4"  เมตร

 - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30%

 ของค่าวัสดุ)
 งาน

 - เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่า

วัสดุ)
 งาน

 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของ

ราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 งาน

 4.1.2 ชุดระบายน้ าหลังคา ( Roof Drain : RD )

  - Dia. 3"  Set 

 4.1.3 ท่อยางกันทรุด ( Flex Drain )

  - Dia. 3"  Set 

SUM TOTAL 4



BOQ แผน่ที ่377/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          5.0 ELECTRICAL SYSTEM WORK 

           5.1 CONTROL PANEL

 - LOAD CENTER 100A 3P 4 WIRE 12 SLOT WITH MAIN 

BREAKER
 Set 

 - CIRCUIT BREAKER 16A  อัน

 - CIRCUIT BREAKER 20A  อัน

           5.2 LIGHTING FIXTURE

 - DOWNLIGHT (5") LED 13W 6500K 1300 lm.  Set 

           5.3 SWITCH

 - สวิตช์ 2 ทาง  Set 

           5.4 CABLE

 - THW 10 sq.mm. IEC01  m. 

 - THW 6 sq.mm. IEC01  m. 

 - THW 2.5 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

           5.5 CONDUIT  

 - DIA  1"  EMT  m. 

 - DIA  1/2"  EMT  m. 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

           5.6 งานย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงและสายส่ือสาร  Lot 

 - งานร้ือถอนเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์แรงสูงบนหัวเสา

 - งานร้ือถอนสายไฟฟ้าแรงสูง

 - งานร้ือย้ายสายส่ือสารพร้อมทดสอบระบบ

SUM TOTAL 5



BOQ แผน่ที ่378/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          6.0 หมวดงำนครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง

           6.1 ARCHITECTURE & FAÇADE

 - งานจัดสวนแนวต้ัง

•  พันธ์ุไม้เทียมติดผนัง  ตร.ม

SUM TOTAL 6



BOQ แผน่ที ่379/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

TOTAL WORKLOAD  SUMMARY (6L-A)
กลุ่มงำนท่ี 1 /งำน.ก่อสร้ำง 

1.0           CONSTRUCTION PREPARATION WORK (งานเตรียมการก่อสร้าง) 1 Job
2.0           STRUCTURAL WORK (งานโครงสร้าง) 1 Job
3.0           ARCHITECTURE  (งานสถาปัตยกรรม) 1 Job
4.0           ELECTRICAL SYSTEM WORK (งานระบบไฟฟ้า) 1 Job
5.0           LANDSCAPE ARCHITECTURE  (งานภูมิสถาปัตยกรรม) 1 Job

Sum Total ( 1 - 5 )

กลุ่มงานท่ี 2 /งาน.ครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง
6.0           หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง 1 Job

Sum Total (6)



BOQ แผน่ที ่380/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          1.0 CONSTRUCTION PREPARATION WORK 

งานร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิมพร้อมขนท้ิง

 - ร้ือถอนต้นไม้  ต้น

 - ร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง

     • พ้ืนรอบอาคาร A  ตร.ม.

     • พ้ืนรอบอาคาร B  ตร.ม.

 - ร้ือถอนพ้ืนท่ีปลูกต้นไม้  ตร.ม.

 - ร้ือถอนป้าย (ชุดท่ีติดป้อมยาม) (มีแต่ต าแหน่ง แต่ไม่มี

รายละเอียดปรากฎในแบบ)
 งาน

     • ร้ือถอนโครงสร้างเหล็กและวัสดุตกแต่งป้าย  ตร.ม.

     • ร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น  ตร.ม.

SUM TOTAL 1

          2.0 STRUCTURAL WORK

           2.1 งานเสาธง

 2.1.1  งานเสาเข็ม

 - งานเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ยาว 21.00 เมตร  ต้น

 - งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต  ต้น

 2.1.2  งานวัสดุรองก้น

 -  ทรายหยาบ  ลบ.ม.

 -  คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5  ลบ.ม.

 2.1.3  งานคอนกรีตโครงสร้าง

 -  คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์  ลบ.ม.

 2.1.4  งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

 - ไม้แบบ  ตร.ม.

 2.1.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB12 SD40  กก.

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB25 SD40  กก.

 -  ลวดผูกเหล็ก  กก.

           2.2 งานหอพระ

 2.2.1 งานโครงสร้างฐานราก



BOQ แผน่ที ่381/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 2.2.1.1 งานเสาเข็ม

 - เสาเข็มไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. รับน้ าหนักปลอดภัย 15 ตัน/

ต้น
 ต้น

 2.2.1.2 งานฐานราก

 - งานขุดดินแล้วถมคืน  ลบ.ม

 - ทรายหยาบอัดแน่น  ลบ.ม

 - คอนกรีตหยาบ 1:3:5  ลบ.ม

 - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC.  ลบ.ม

 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.  กก.

 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม.  กก.

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีต  ตร.ม.

 2.2.2 งานโครงสร้างเสา

 - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC.  ลบ.ม

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.  กก.

 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.  กก.

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีต  ตร.ม.

 2.2.3 งานโครงสร้างคาน

 - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC.  ลบ.ม

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.  กก.

 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.  กก.

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีต  ตร.ม.

 2.2.4 โครงสร้างพ้ืน

 - งานดินถม  ลบ.ม.

 - ทรายหยาบอัดแน่น  ลบ.ม.

 - คอนกรีตหยาบ 1:3:5  ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC.  ลบ.ม

 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.  กก.

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีต  ตร.ม.

 2.2.5 งานโครงสร้างบันได

 - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 KSC.  ลบ.ม

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.  กก.

 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.  กก.

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีต  ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่382/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 2.2.6 งานโครงสร้างเหล็กหลังคา

 - เหล็กกล่อง 150x150x6 มม. 26.4 kg./m  กก.

 - เหล็กกล่อง 75x45x1.6 มม. 2.88 kg./m  กก.

 - Plate เหล็ก 150x150x5 มม. รับด้ัง  กก.

 - แปหลังคาส าเร็จรูป  ม.

 - ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีน้ ามันทับหน้า  ตร.ม.

           2.3 งานป้าย

 2.3.1  งานเสาเข็ม

 - งานเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ยาว 21.00 เมตร  ต้น

 - งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต  ต้น

 2.3.2  งานวัสดุรองก้น

 -  ทรายหยาบ  ลบ.ม.

 -  คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5  ลบ.ม.

 2.3.3  งานคอนกรีตโครงสร้าง

 -  คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์  ลบ.ม.

 2.3.4  งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

 - ไม้แบบ  ตร.ม.

 2.3.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB12 SD40  กก.

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB20 SD40  กก.

 -  ลวดผูกเหล็ก  กก.

 2.3.6  งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ    

 - เหล็ก [] 150x100x4.5 มม. (16.6 kg./m.)  กก.

 - เหล็ก [] 100x50x3.2 มม. (7.01 kg./m.)  กก.

 - ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีน้ ามันทับหน้า  ตร.ม.

           2.4 งานท่ีจอดรถ

 2.4.1  งานเสาเข็ม

 - งานเสาเข็มไอ 0.22x0.22  ยาว 8.00 เมตร  ต้น

 - งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต  ต้น

 2.4.2  งานวัสดุรองก้น

 -  ทรายหยาบ  ลบ.ม.



BOQ แผน่ที ่383/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 -  คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5  ลบ.ม.

 2.4.3  งานคอนกรีตโครงสร้าง

 -  คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์  ลบ.ม.

 2.4.4  งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

 - ไม้แบบ  ตร.ม.

 2.4.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB12 SD40  กก.

 -  ลวดผูกเหล็ก  กก.

 2.4.6  งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ    

 - เหล็ก H 250x250x9x14 มม. (72.40 kg./m.)  กก.

 - เหล็ก [ 200x75x20x3.2 มม. (9.27 kg./m.)  กก.

 - SAG ROD RB12  กก.

 - TIEDNROD WITH TURNBUCKLE  ชุด

 - J-Bolt M20 ยาว 1.00 ม.  ชุด

 - ทาสีรองพ้ืนกันสนิมและสีน้ ามันทับหน้า  ตร.ม.

           2.5 งานร้ัว

 2.5.1  งานเสาเข็ม

 - งานเสาเข็มหกเหล่ียมกลวง Ø 0.15  ยาว 6.00 เมตร  ต้น

 - งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต  ต้น

 2.5.2  งานวัสดุรองก้น

 -  ทรายหยาบ  ลบ.ม.

 -  คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5  ลบ.ม.

 2.5.3  งานคอนกรีตโครงสร้าง

 -  คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์  ลบ.ม.

 2.5.4  งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

 - ไม้แบบ  ตร.ม.

 2.5.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 -  เหล็กเส้นกลม  RB6 SR.24  กก.

 -  เหล็กเส้นข้ออ้อย  DB12 SD40  กก.

 -  ลวดผูกเหล็ก  กก.

SUM TOTAL 2



BOQ แผน่ที ่384/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          3.0 ARCHITECTURE 

           3.1 งานพ้ืน

 - F1 กระเบ้ืองปูพ้ืนขนาดไม่น้อยกว่า 210x210 mm.  ตร.ม.

 - F2 กระเบ้ืองปูพ้ืนขนาดไม่น้อยกว่า 100x100 mm.  ตร.ม.

 - F3 หินเกล็ด สีเทา ขนาดไม่น้อยกว่า Ø25-30 mm.  ตร.ม.

 - F4 หินคลุก สีเทา ขนาดไม่น้อยกกว่า Ø25-30 mm.  ตร.ม.

 - F5 พ้ืน คสล. ขัดเรียบ  ตร.ม.

 - F6 พ้ืน คสล. ท าผิวทรายล้าง สีเทาเข้ม เบอร์ 3  ตร.ม.

 - CB ขอบคันหินเล็กทรงมน ขนาด 15x30x100 cm. ท าสีด า  ม.

     • ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายนอก สีด า  ตร.ม.

           3.2 งานผนัง

ผนัง

 - ผนังคอนกรีต (A)  ตร.ม.

 - ผนังโครงสร้างเหล็ก ปิดทับด้วยแผ่น ALUMINIUM 

COMPOSITE สีเทา
 ตร.ม.

ผิวผนัง

 - ฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - ท าผิวทรายล้าง สีเทาเข้ม เบอร์ 3 (A1)  ตร.ม.

 - ท าผิวทรายล้าง สีด า  ตร.ม.

           3.3 งานประตู

 - D1 ประตูร้ัวเหล็กบานเปิดคู่  ชุด

 - D2 ประตูบานเปิดคู่  ชุด

 - D ประตูร้ัว (ชนิดแผงก้ันสแตนเลสเล่ือนพับอัตโนมัติ)  ชุด

           3.4 งานบันได

 3.4.1 บันไดเสาธง

 - เซาะร่อง 1 cm.  ม.

           3.5 งานหลังคา

 3.5.1 หลังคาท่ีจอดรถ

 - หลังคา Metal Sheet Lysaght Zipdek โทนสีเทา หรือ

เทียบเท่า
 ตร.ม.

 - FLASHING  ม.



BOQ แผน่ที ่385/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

           3.6 ลาดจอดรถ (DT-01)

 - ท่ีก้ันล้อรถ  ชุด

 - ตีเส้นจอดรถ  เมตร

           3.7 งานร้ัวโครงการ (DT-03)  แผง

           3.8 เสาธง (DT-05)

 - เสาธง สูง 15 เมตร  ชุด

 - เสาธง สูง 12 เมตร  ชุด

           3.9 ป้ายโครงการ (DT-06)

- บันไดเหล็ก  ชุด

 - งานสังกะสีไดคัท ตัวอักษร ยกขอบหนา 2.5 ซม. ท าสี ฉลุหน้า

อะคริลิค ซ่อนไฟ ช่ือ "กนอ."
 งาน

 - งานสังกะสีไดคัท ตัวอักษร ยกขอบหนา 10 ซม. ฉลุหน้า

อะคริลิค ซ่อนไฟ ช่ือ "การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND"

 งาน

 - งานสังกะสีไดคัท โลโก้ ยกขอบหนา 2.5 ซม. ท าสี ฉลุหน้า

อะคริลิค ซ่อนไฟ ช่ือ "กนอ."
 งาน

 - ค่าติดต้ังป้าย  งาน

           3.1 งานหอพระ

 3.10.1 งานพ้ืน

 - F7 พ้ืน คสล.หล่อในท่ี ปูกระเบ้ือง ขนาด 60x120 mm. โทนสี

เทา
 ตร.ม.

 - F8 พ้ืน คสล.หล่อในท่ี ปูกระเบ้ือง ขนาด 60x120 mm. โทนสี

เทา
 ตร.ม.

 3.10.2 งานผนัง

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 ปิดทับแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 

12 mm.
 ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมวลเบาผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา  ตร.ม.

 3.10.3 งานฝ้า

 - C1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หนา 1.2 mm.

 @ 0.60x1.20 m.# หรือเทียบเท่าปิดทับด้วยยิปซ่ัมบอร์ดกันช้ืน 

หนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบทาสีขาว

 ตร.ม.

 3.10.4 งานทาสี



BOQ แผน่ที ่386/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับทาภายนอก  ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

 3.10.5 หลังคา

 - กระเบ้ืองหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ SCG รุ่นไอยร่า โอเรียนทอล 

ขนาด 9 น้ิว สี CORAL GREY
 ตร.ม.

 - เชิงชายไม้เน้ือแข็ง หนา 1 น้ิว ท าสีขาว  ม.

 - ทาสีขาว  ตร.ม.

 3.10.6 ฐานพระ DT-07

 - วงกบอลูมิเนียม  ม.

 - กรุกระจกพิมพ์ลาย TYK PICXELGLASS หนา 8 มม.  ตร.ฟ.

 - ผนังก่ออิฐ  ตร.ม.

 - ปูนป้ันขาว ตามแบบ  งาน

 - ทาสีขาว  ตร.ม.

 3.10.7 ราวกันตก DT-08

 - ราวบันไดกระจก  เมตร

 3.10.8 ป้ันลม DT-09

 - ป้ันลมไม้เน้ือแข็ง หนา 2 น้ิว ท าสีขาว  ม.

 - ทาสีขาว  ตร.ม.

SUM TOTAL 3

          4.0 ELECTRICAL SYSTEM WORK 

           4.1 โคมไฟฟ้าแสงสว่าง

 - LT-1 โคมไฟส่องต้นไม้ สีด า 120w/3000k warm white  SET 

 - LT-2 โคมไฟ SPOTLIGHT ส่องฐานพระ  สีด า 5w/3000k 

warm white
 SET 

 - LT-3 โคมไฟ UP-DOWN ติดเสาหอพระ  สีด า 9w/3000k 

warm white
 SET 

- Led Strip Ribbon 24 VDC. (12 W/M.) (บันไดหอพระ)  ม.

- POWER SUPPLY ,MW#LRS-350-240 VDC (บันไดหอพระ)  ชุด

 - สายไฟฟ้าชนิด NYY 1C-4sq.mm.  เมตร

 - ท่อร้อยสายไฟ HDPE 32 mm.  เมตร



BOQ แผน่ที ่387/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5%)  lot 

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15%)  lot 

SUM TOTAL 4

          5.0 LANDSCAPE ARCHITECTURE

           5.1 งานภูมิทัศน์

 5.1.1 ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

 - ปลูกต้น หนวดปลาหมึกแคระ (110.30 ตร.ม.)  ต้น

 - ปลูกต้น ขาไก่เขียว (56.20 ตร.ม.)  ต้น

 - ปลูกต้น บุษบาฮาวาย (72.50 ตร.ม.)  ต้น

 - ปลูกต้น พุดศุภโชค (24.10 ตร.ม.)  ต้น

 - ปลูกต้น ย่ีโถแคระดอกชมพู (41.50 ตร.ม.)  ต้น

 - สนใบพาย (27.50 ตร.ม.)  ต้น

 - ปลูกต้น ชาฮกเก้ียน (20.00 ตร.ม.)  ต้น

 - ปลูกต้น ไทรเกาหลี สูง 1.50 ม.  ต้น

 5.1.2 ไม้ยืนต้น

 - แคนา 6" สูง 3 ม.  ต้น

 - ขนุน 6" สูง 3 ม.  ต้น

 - ชงโค 4" สูง 3 ม.  ต้น

 - กระพ๊ีจ่ัน 6" สูง 3 ม.  ต้น

 - พุดกุหลาบ 2" สูง 1.00 ม.  ต้น

 - กันเกรา 4" สูง 2.50 ม.  ต้น

 - จิกน้ า 6" สูง 3.00. ม.  ต้น

 5.1.3 งานไม้ค้ ายันต้นไม้และดินผสมปลูก

 - ดินผสมปลูก  ลบ.ม.

 - ปุ๋ยอินทรีย์  ลบ.ม.

 - ฟางข้าวคลุมหลุมปลูก หนา 2 ซม.  ลบ.ม.

 - ไม้ค้ ายัน ขนาด 0.10 x 3.00 ม.  ท่อน

SUM TOTAL 5



BOQ แผน่ที ่388/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          6.0 หมวดงำนครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง

           6.1 LANDSCAPE ARCHITECTURE

งานภูมิทัศน์

 - LF-01 กระถางปูน Ø ขนาดไม่น้อยกว่า 70x70x60 cm.  ชุด

 - LF-02 ม้าน่ังไฟเบอร์กลาส  ชุด

SUM TOTAL 6



BOQ แผน่ที ่389/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

TOTAL WORKLOAD  SUMMARY (7F-A)
กลุ่มงำนท่ี 1 /งำน.ก่อสร้ำง 

1.0           CONSTRUCTION PREPARATION WORK (งานเตรียมการก่อสร้าง) 1 Job
2.0           STRUCTURAL WORK (งานโครงสร้าง) 1 Job
3.0           ARCHITECTURE & FAÇADE (งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายนอก)1 Job
4.0           ELECTRICAL SYSTEM WORK (งานระบบไฟฟ้า) 1 Job

Sum Total ( 1 - 4 )

กลุ่มงำนท่ี 2 /งำน.ครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง
5.0           หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้าง 1 Job

Sum Total ( 5 )



BOQ แผน่ที ่390/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          1.0 
CONSTRUCTION PREPARATION WORK (งำนเตรียมกำร

ก่อสร้ำง)

           1.1 งานร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างเดิมพร้อมขนท้ิง ช้ันดาดฟ้า

 1.1.1 FLOOR 21

           1.0  - งานร้ือถอนผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น (P-5)  ตร.ม

 - งานร้ือถอนผนังกระจก

     • Curtain Wall ขนาด 6.90 x 5.55 ม. (RCW-1)
 ตร.ม

     • Curtain Wall ขนาด 5.00 x 5.55 ม. (RCW-2)
 ตร.ม

     • Curtain Wall ขนาด 3.45 x 5.55 ม. (RCW-3)
 ตร.ม

     • Curtain Wall ขนาด 4.50 x 5.55 ม. (RCW-4)
 ตร.ม

     • Curtain Wall ขนาด 4.30 x 5.55 ม. (RCW-5)
 ตร.ม

           2.0  - งานร้ือถอนประตู-หน้าต่าง

     • วงกบประตูบานเปิดเด่ียวไม้ ขนาด 0.80 x 2.05 ม. 

(D-1,SV-1)
 ชุด

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย 

ขนาด 3.00 x 2.20 ม. (TAL-2)
 ตร.ม

     • วงกบบานประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย 

ขนาด 2.00 x 2.20 ม. (TAL-3)
 ตร.ม

     • วงกบอลูมิเนียมประตูกระจกบานเปลือยคู่พร้อมกระจกติด

ตาย ขนาด 2.35 x 5.70 ม. (TAL-5)
 ตร.ม

           3.0  - งานร้ือถอนโครงสร้างเสาเหล็ก

           4.0  - งานร้ือถอนพ้ืนกระเบ้ือง  ตร.ม

 1.1.2 ช้ัน ห้องเคร่ือง

           1.0  - ร้ือถอนผนังตกแต่ง (P-8)  ตร.ม.

           2.0  - งานร้ือถอนโครงสร้าง พ้ืนคอนกรีตอัดแรง หนา 20 มม.

 1.1.3 ช้ัน หลังคา

           1.0  - ร้ือถอนผนังตกแต่ง (P-8)  ตร.ม.

SUM TOTAL 1



BOQ แผน่ที ่391/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

          2.0 STRUCTURAL WORK

           2.1 งานร้ือถอนโครงสร้างคอนกรีต

     • 1 ร้ือถอนบันได ค.ส.ล. เดิม พร้อมท้ังเหล็กเสริม  ลบ.ม

0.3  ลบ.ม

     • 3 ร้ือถอนเสา ค.ส.ล. เดิม พร้อมท้ังเหล็กเสริม  ลบ.ม

     • 4 ร้ือถอนผนัง ค.ส.ล. เดิม พร้อมท้ังเหล็กเสริม  ลบ.ม

     • 5 ร้ือถอนพ้ืนคอนกรีตอัดแรงเดิม พร้อมท้ังเหล็กเสริม หนา 

20 มม.
 ลบ.ม

     • 6 ร้ือถอนเสาเหล็กเดิม  ต้น

           2.2  งานคอนกรีตโครงสร้าง

คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 320 ksc)  ลบ.ม

Post tension System  ตร.ม.

           2.3  งานแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานไม้แบบ  ตร.ม.

           2.4 งานเหล็กเสริมโครงสร้าง

-SR24

RB6  กก.

RB9  กก.

-SD40

DB12  กก.

DB16  กก.

DB20  กก.

DB25  กก.

ลวดผูกเหล็ก  กก.

           2.5 เหล็กรูปพรรณ

H-200x200x8x12  กก.

H-300x300x10x15  กก.

-Plate

35 mm  กก.

- Chemecal Bolts

M28  ชุด

- Anchor Bolts



BOQ แผน่ที ่392/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

M28  ชุด

           2.6 งานทาสี

สีกันสนิม  ตร.ม.

SUM TOTAL 2

          3.0 ARCHITECTURE & FAÇADE 

ช้ัน 21

           3.1 งานพ้ืนตกแต่ง

 - F1 พ้ืนโครงสร้างเหล็ก ปิดทับด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนาไม่

น้อยกว่า 24 มม. (วัสดุปิดผิวตามแบบสถาปัตยกรรมภายใน)
 ตร.ม.

 - F2 พ้ืน คสล. ขัดมันเรียบผสมน้ ายากันซึม ทับผิวหน้าด้วย 

POLYURETHANE
 ตร.ม.

 - F3 พ้ืน คสล.เดิม ปรับระดับ ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60

 mm.
 ตร.ม.

 - F4 กระเบ้ืองปูพ้ืนขนาดไม่น้อยกว่า 100x100 mm.  ตร.ม.

 - F5 พ้ืนยางสังเคราะห์ (EPDM) โทนสีม่วง ความหนาไม่น้อยกว่า

 10 มม.
 ตร.ม.

 - F6 หินไข่ เบอร์1 ขนาดไม่น้อยกว่า ø3-5 cm.(คิดท่ีน้ าหนัก/

ถุง/ถุงละ 10 กก.)
 ถุง

 - F7 แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก XS-63 หนาไม่น้อยกว่า 3.2 mm.  ตร.ม.

 - ทาสีกันซึม POLYURETHANE เพ่ือป้องกันการร่ัวซึม (F2)  ตร.ม.

           3.2 งานผนังและผิวผนัง

 - A ผนังก่ออิฐมวลเบาผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

 - B ผนังก่ออิฐมวลเบาผิวฉาบปูนเรียบ หุ้มฉนวนใยหินด้านใน  ตร.ม.

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - C ผนังโครงเหล็กกัลวาไนซ์ U76 หุ้มฉนวนใยหินด้านใน ปิดทับ

แผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 12 mm.
 ตร.ม.



BOQ แผน่ที ่393/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

     • ฉนวนกันเสียง ชนิดฉนวนใยหิน หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.  ตร.ม.

 - D โครงคร่าวเหล็กกล่องทาสีกันสนิมขนาดตามวิศวกรก าหนด  ตร.ม.

 - แผ่นตะแกรงอลูมิเนียมฉีกรุ่น XS-81 ขนาด 80x200mm. 

ความหนาไม่น้อยกว่า 3mm. ท าสี (3)
 ตร.ม.

 - ผิวฉาบปูนเรียบ อิฐมวลเบา  ตร.ม.

 - เสาเอ็น-ทับหลัง  ม.

 - ตาข่ายกรงไก่  ม.

 - จับเซ๊ียม  ม.

           3.3 งานประตู-หน้าต่าง

 3.3.1 ประตู

 - D21.1 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดคู่

 ขนาด 2.80x2.40 ม.
 ชุด

 - D21.2 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.05 ม.
 ชุด

 - D21.3 วงกบบานประตู UPVC บานเปิดเด่ียว ขนาด 1.00x2.05

 ม.
 ชุด

 - D21.4 ประตูบานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 3.40x2.40

 ม.
 ชุด

 - D21.5 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิด

เด่ียว ขนาด 1.00x2.05 ม.
 ชุด

 - D21.6 วงกบบานประตูเหล็กทนไฟ บานเปิดเด่ียว ขนาด 

0.90x2.40 ม.
 ชุด

 - D21.7 วงกบบานประตูไม้เน้ือแข็ง กรุไม้อัดยางกันช้ืน บานเปิดคู่

 ขนาด 1.60x5.00 ม.
 ชุด

 - D21.8 วงกบบานประตูอลูมิเนียม บานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติด

ตาย ลูกฟักกระจกลามิเนตไม่น้อยกว่า หนา 12.76 มม. ขนาด 

2.80x5.50 ม.

 ชุด

 - D21.9 วงกบบานประตูอลูมิเนียม บานเฟ้ียม พร้อมช่องแสงติด

ตาย ลูกฟักกระจกลามิเนตไม่น้อยกว่า หนา 12.76 มม. ขนาด 

2.15x5.50 ม.

 ชุด



BOQ แผน่ที ่394/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 3.3.2 หน้าต่าง

 - W21.1 หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย ขนาด 6.90x5.50 ม.  ชุด

 - W21.2 หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย ขนาด 5.70x5.50 ม.  ชุด

 - W21.3 หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย ขนาด 5.27x5.50 ม.  ชุด

 - W21.4 หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงติดตาย ขนาด 5.27x4.90 ม.  ชุด

           3.4 งานทาสี

 - 1 ทาสีรองพ้ืน  ตร.ม.

 - 2 ทาสีน้ าอะคริลิค ส าหรับภายนอก สีเทาเข้ม (อ้างอิงสีเทียบ

อาคารเดิม)
 ตร.ม.

 - 3 ทาสีแผ่นตะแกรงอลูมิเนียมฉีกรุ่น XS-81  ท าสีอ้างอิง Code 

สีอาคารเดิม
 ตร.ม.

 - 4 ทาสีกันสนิมพ่นทับด้วยสี อ้างอิงสีเทียบอาคารเดิม ของ TOA

 หรือเทียบเท่า
 ตร.ม.

 - ทาสีฝ้าเพดาน  ตร.ม.

           3.5 หลังคา

 - หลังคากันสาด ชนิดอะคริลิค ระบบอัตโนมัติ สีและรุ่นระบุ

ภายหลังโดยผู้ออกแบบ
 เหมา

           3.6 อ่ืนๆ

 3.6.1 เวที

 - Cement Board size 1200 x 2400 mm.Thx.24 mm.  แผ่น

 - Square Tube : 50x50x3.2 mm. (4.50 kg/m.)   กก.

 - Plates : 150x150x6.0 mm. (1.08 kg/sheet)   กก.

 - Anchor Bolt 3/8" (75 ตัว/กล่อง)  กล่อง

 - Primer coat  ตร.ม.

 3.6.2  งานป้ายช่ืออาคารและตราสัญลักษณ์



BOQ แผน่ที ่395/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - งานป้าย กล่องไฟอะคริลิค ต่อขอบข้าง ยกขอบสูง 5-25 cm. 

แสงไฟออกรอบตัว ขนาดตามแบบ
 ชุด

 3.6.3 LANDSCAPE ARCHITECTURE

 3.6.3.1 ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

 - โมก  ตร.ม.

 - จ๋ัง  ตร.ม.

 3.6.3.2 ไม้ยืนต้น

 - พุดกุหลาบ  ต้น

 - องุ่นทะเล  ต้น

 - กระพ้ีจ่ัน  ต้น

 3.6.3.3 งานไม้ค้ ายันต้นไม้และดินผสมปลูก

 - ดินผสมปลูก  ลบ.ม.

 - ปุ๋ยอินทรีย์  ลบ.ม.

 - ฟางข้าวคลุมหลุมปลูก หนา 2 ซม.  ลบ.ม.

SUM TOTAL 3

          4.0 ELECTRICAL SYSTEM WORK 

           4.1 แผงจ่ายไฟย่อย

 - ตู้ A-FLC  set 

           4.2 LUMINAIRES

 - BGC301 1100LM 3000K L5000 ( 1 ม้วน 5 เมตร)  set 

 - ZGC301 MOUNTING KIT MONO Accessories  set 

 - LED Transformers 60W 24VDC on-off  set 

           4.3 CABLE

 - 2.5 sq.mm. NYY  m. 

 - 16 sq.mm. IEC01  m. 

 - 6 sq.mm. IEC01  m. 

 - Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 5% ของค่าวัสดุ ค่าแรง 30% ของ

ค่าวัสดุ)
 lot 

           4.4 CONDUIT 

 - DIA 32" HDPE  m. 

 - DIA 1-1/4" EMT  m. 



BOQ แผน่ที ่396/396

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของบริษัท, ห้างฯ ......................................

สถานท่ีก่อสร้าง : อาคารส านักงานใหญ่ กนอ.ซอยวิภาวดีรังสิต 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กทม.
ล ำดับ รวมเป็นเงิน

ท่ี จ ำนวน หน่วย ค่ำวัสดุ ค่ำแรง รวม  (บำท)

บัญชีแสดงปริมำณงำนและรำคำ

ประทับตราบริษัท/ห้างฯ

วันท่ี…..…../……..../……...

รำยกำร
ปริมำณงำน รำคำต่อหน่วย (บำท )

 โครงการ : โครงการจ้างก่อสร้างและปรับปรุง อาคารส านักงานใหญ่              

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วิภาวดี)

 - Support & Accessories (เผ่ือเบ็ดเตล็ด 15% ของค่าวัสดุ 

ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)
 lot 

SUM TOTAL 4

          5.0 หมวดงำนครุภัณฑ์จัดซ้ือจัดจ้ำง

           5.1 LANDSCAPE ARCHITECTURE

 5.1.1 งานอ่ืน ๆ

 - LF-01 กระถางปูน ขนาดไม่น้อยกว่า 70x70x60 cm.  ชุด

 - LF-02 กระถางปูน ขนาดไม่น้อยกว่า 110x110x80 cm.  ชุด

 - LF-03 ม้าน่ังไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 60x100 cm.  

AtSiam Studio, Treesquare, Laddagardenshop หรือ

เทียบเท่า

 ชุด

 - LF-04 กระถางหินขัดสีเทาเม็ดหินด า ส่ีเหล่ียมรางยาวขนาดไม่

น้อยกว่า 100x40x40 cm. ของ I-POT หรือเทียบเท่า
 ชุด

 5.1.2 ติดต้ังส่ือประชาสัมพันธ์จอ LED บนยอดอาคาร

           1.0 
จอภาพแสดงผล LED Full Color Display ชนิดติดต้ังภายนอก

อาคาร
 ตร.ม.

รุ่น CS15-31 Transparency 75% ความสว่างสูง (10,000 Nits)

ขนาดกว้าง 48.00 เมตร สูง 12.00 เมตร เข้าโค้งมุมตึก

           2.0 กล่องชุดรับสัญญาณภาพ  กล่อง

           3.0 สายสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ส่งและชุดรับสัญญาณ  ชุด

           4.0 เคร่ืองประมวลผลสัญญาณวีดีทัศน์(การ์ดส่งสัญญาณภาพ)  เคร่ือง

           5.0 ระบบ Software ควบคุม Digital Signage Aurora  ชุด

           6.0 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All-in-1  เคร่ือง

           7.0 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าตกไฟฟ้ากระชาก  ช้ิน

           8.0 งานติดต้ังจอ LED  งาน

           9.0 งานโครงสร้าง  งาน

         10.0 งานเมนไฟฟ้า  งาน

         11.0 ค่าด าเนินการ  เหมา

SUM TOTAL 5


