
โครงการบ้านแสงจันท์ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี : อาคารสองชั้น ที่พักพิงผู้ป่วยและญาติ ขนาด 2,000 ตร.ม.

code รายการของที่ขอรับบริจาค จำนวน

หมวดงานสถาปัตยกรรม

งานกระเบื้อง วัสดุปู

F1 กระเบื้อง PATTERN รอสรุปแบบ สำหรับโถง public - 519.00-    ตร.ม.

F2 กระเบื้องสีขาวชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60x0.60ม. สำหรับห้องทั่วไป - 101.90-    ตร.ม.

F3 กระเบื้องกันลื่นชนิดรอสรุปแบบ สำหรับห้องน้ำรวม - 125.10-    ตร.ม.

F3A กระเบื้องกันลื่นชนิดรอสรุปแบบ สำหรับห้องน้ำในห้องเดี่ยว - 37.80-      ตร.ม.

F4 กระเบื้องลายไม้ชนิดรอสรุปแบบ สำหรับห้องพักทั้งหมด - 906.10-    ตร.ม.

F5 กระเบืองกนัลืนชนิดและขนาดตามแบบ INTERIOR ขนาด . x0.30ม. สาํหรับระเบียง - 305.00-    ตร.ม.

F5A กระเบื้องลายไม้ขนาด 0.15X0.90ม. สำหรับระเบียงห้องพัก - 163.80-    ตร.ม.

F6 กระเบื้องกันลื่น สำหรับห้องซักรีด - 34.00-      ตร.ม.

PT,PI ผนังกรุกระเบื้องห้องน้ำ รอแบบ ID - 515.00-    ตร.ม.

ปูนทรายปรับระดบั ตร.ม. - 2,158.70- 

หมวดงานผนัง

ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ตร.ม. - 2,692.06- 

เสาเอ็นทับหลัง ม. - 1,615.24- 

ผนังฉาบปูนเรียบ ตร.ม. - 4,627.96- 

ผนังก่อบล๊อคช่องลมสี่เหลี่ยม ตร.ม. - 83.70-      

หมวดฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายในฉาบผิวเรียบ ทาสีขาว ตร.ม. - 1,511.00- 

ฝ้าเพดานภายในห้องน้ำชนิดกันชื้นฉาบผิวเรียบ ทาสีขาว ตร.ม. - 162.90-    

ฝ้าเพดานภายนอกแบบมีช่องระบายอากาศ ของยี่ห้อCONWOOD ทาสีขาว ตร.ม. - 480.80-    

หมวดงานประตูหน้าต่าง

D1 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม  ขนาด 4.60 x 2.80 ม. ชุด - 1.00-        

D2 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม  ขนาด 2.38 x 2.80 ม. ชุด - 2.00-        

D3 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม  ขนาด 3.17 x 2.80 ม. ชุด - 2.00-        

D4 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม  ขนาด 3.90 x 2.80 ม. ชุด - 4.00-        

D5 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม  ขนาด 2.50 x 2.40 ม. ชุด - 1.00-        

D6 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเฟี้ยม  ขนาด 1.40 x 2.40 ม. ชุด - 9.00-        

D7 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่  ขนาด 2.40 x 2.90 ม. ชุด - 1.00-        

D8 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อน  ขนาด 2.00 x 2.55 ม. ชุด - 1.00-        

D9 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่  ขนาด 3.40 x 2.40 ม. ชุด - 1.00-        

D10 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่  ขนาด 1.30 x 2.40 ม. ชุด - 2.00-        

D11 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว  ขนาด 1.10 x 2.05 ม. ชุด - 2.00-        

D12 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว  ขนาด 0.90 x 2.05 ม. ชุด - 26.00-      

D13 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว  ขนาด 1.10 x 2.05 ม. ชุด - 7.00-        

D14 ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว  ขนาด 1.10 x 2.05 ม. ชุด - 2.00-        

D15 ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่  ขนาด 1.80 x 2.40 ม. ชุด - 1.00-        

D16 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว  ขนาด 0.80 x 2.05 ม. ชุด - 12.00-      

D17 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว  ขนาด 2.50 x 2.40 ม. ชุด - 9.00-        
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หน้าต่างอลูมิเนียม

W1 หน้าต่าง อลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.00 x 2.45 ม. ชุด - 27.00-      

W2 หน้าต่าง อลูมิเนียมบานเกร็ด ขนาด 1.30 x 0.50 ม. ชุด - 1.00-        

W3 หน้าต่าง อลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 2.65 x 0.50 ม. ชุด - 4.00-        

W4 หน้าต่าง อลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 1.30 x 0.50 ม. ชุด - 10.00-      

W5 หน้าต่าง อลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 x 0.50 ม. ชุด - 2.00-        

หมวดงานสุขภัณฑ์

อ่างล้างหน้า ระบุโดยงานตกแต่งภายใน - 23.00-      ชุด

โถสุขภัณฑ์ ระบุโดยงานตกแต่งภายใน - 27.00-      ชุด

โถปัสสาวะชาย ระบุโดยงานตกแต่งภายใน - 8.00-        ชุด

ชุดฝักบัวอาบน้ำ ระบุโดยงานตกแต่งภายใน - 25.00-      ชุด

บานประตู willy - 38.00-      ชุด

หมวดหลังคา

หลังคา ASPHALT SHINGLES ROOF - 1,407.44- ตร.ม.

งานสี

สีน้ำทาผนัง ชนิดทาภายนอก TOA Supershield หรือเทียบเท่า - 898.35-    ตร.ม.

สีน้ำทาผนัง  ชนิดทาภายใน (TOA8794/TOA8379) - 3,729.62- ตร.ม.

สีน้ำทาฝ้าเพดาน  ชนิดทาภายนอก - 480.80-    ตร.ม.

สีน้ำทาฝ้าเพดาน   ชนิดทาภายใน - 1,689.90- ตร.ม.

ทาสีกันสนิม TOA Rust Shield (งานเหล็ก) - 1,344.21- ตร.ม.

ทาสีจริง สีน้ำมัน TOA สีขาว  (งานเหล็ก) - 1,344.21- ตร.ม.

หมวดงานลิฟท์

ลิฟท์โดยสาร ขนาดรวมโครงสร้าง กว้างไม่เกิน 1.8 ม. ลึก 2 ม. - 1.00-        ตัว

หมวดงานโครงสร้าง

หมวดงานเสาเข็ม ฐานราก เสา คาน บันได

LEAN SAND หนา 0.10 m.  ลบ.ม. - 12.00-      

LEAN CONCRETE หนา 0.05 m. ลบ.ม. - 6.00-        

คอนกรีต (240 KSC Cylinder) ลบ.ม. - 65.36-      

คอนกรีต (320 KSC Cylinder) ลบ.ม. - 33.92-      

เสาเข็มตอก I - 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20 ม. (รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น) - 109.00-     ต้น

ตะปู - 296.60-     กก.

Round Bar SR-24 dia 6 mm - 138.00-     กก.

Round Bar SR-24 dia 9 mm - 1,368.12-  กก.

Deformed Bar SD-40 dia 12 mm - 1,555.00-  กก.

Deformed Bar SD-40 dia 16 mm - 3,515.90-  กก.

Deformed Bar SD-40 dia 20 mm - 8,143.82-  กก.

ลวดผูกเหล็ก - 428.93-     กก.

หมวดงานพื้น (Postension)

งานคอนกรีต 380 KSC. - 530.00-     คิวบิกม.
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งานเหล็กเส้น SR 24 - 7,605.00-  กก.

งานเหล็กเส้น SR 40 - 30,395.00-  กก.

งานลวดผูกเหล็ก - 850.00-     กก.

งานไม้แบบ Postension - 2,237.00-  กก.

งานตะปูคอนกรีต - 895.00-     กก.

งานลวดสลิง Postension - 2,237.00- ตร.ม.

งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

-งานเสาเหล็กรูปพรรณ

[/] - 100x100x2.30 (6.95kg/m.) - 97.30-      กก.

-งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ

[/] - 75x75x4.00 (8.59kg/m.) - 8,345.19- กก.

[/] - 60x60x3.20 (5.50kg/m.) - 6,109.07- กก.

[/] - 60x60x3.20 (5.50kg/m.) - 241.40-    กก.

[/] - 75x75x4.00 (8.59kg/m.) - 1,073.75- กก.

[/] - 150x100x4.50 (16.62kg/m.) - 17,696.98- กก.

-งานหลังคากันสาด

[/] - 200x200x4.50 (27.21kg/m.) - 1,185.27- กก.

[/] - 75x75x2.30 (5.14kg/m.) - 1,090.19- กก.

H - 200 x 150 x 9 x 16 mm. ( 50.40 kg/m.) - 4,636.80- กก.

BAEE PLATE 150x140x12 mm. with 4M8-(HILTI/RE500V3) - 101.00-    ชุด

BAEE PLATE 510x150x12 mm. with 4M8-(HILTI/RE500V3) - 22.00-      ชุด

BAEE PLATE 140x140x12 mm. with 4M8-(HILTI/RE500V3) - 28.00-      ชุด

BAEE PLATE 155x155x15 mm. with 4M8-(HILTI/RE500V3) - 20.00-      ชุด

หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

Transformer Oil Type 250 kVA - 1.00-         ชุด

MDB - 1.00-         ชุุด

CU.A - 14.00-       ชุด

CU.B - 10.00-       ชุุด

CABLE AND WIRE

 - IEC.01   120 Sq.mm. - 66.00-       ม.

 - IEC.01   16 Sq.mm. - 16.50-       ม.

 - IEC.01   10 Sq.mm. - 1,294.00-  ม.

 - IEC.01   6 Sq.mm. - 171.00-     ม.

 - IEC.01   4 Sq.mm. - 4,838.70-  ม.

 - IEC.01   2.5 Sq.mm. - 11,271.70-  ม.

 - CV 240 Sq.mm. - 304.00-     ม.

Fitting & Accessories - 1.00-         lot

หมวดงานระบบสุขาภิบาล

BOOSTER PUMP SET (BP-01,BP-02) Q=55 L/min , TDH = 26 m. - 1.00-         ชุด
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ถงัเกบ็นา้สาํเร็จรูป ขนาด  ลบ.ม. - 4.00-         ชุด

ฐานแทน่คอนกรีตรับถงัเกบ็นา้สาํเร็จรูป - 4.00-         ชุด

ถงับาํบดันา้เสียแซนแพค รุ่น DOS - 2,000  หรือ PP รุ่น EC - 7E - 5.00-         ชุด

งานฐานรากรับถงับาํบดันา้เสีย - 5.00-         ชุด

ถงัดกัไขมนัแซนแพค รุ่น GT-6Q ขนาด  ลบ.ม. - 5.00-         ชุด

งานฐานรากรับถงัดกัไขมนั - 1.00-         ชุด

FIRE HOSE CABINET - 2.00-         ชุด

หมวดงานภายนอกอาคาร

งานถนนภายนอกอาคาร

ดินถมปรับระดบั คา่ CBR ไมน่อ้ยกวา่ % บดอดัแนน่ไมน่อ้ยกวา่ % - 1,065.00-  ตร.ม.

หินคลุกหนา .  ม. คา่CBR ไมน่อ้ยกวา่ % บดอดัแนน่ไมน่อ้ยกวา่ %  - 1,065.00-  ตร.ม.

ทรายหยาบอดัแนน่ หนา .  ม.  - 53.25-       ลบ.ม.

Round Bar SR-24 dia 6 mm - 4,260.00-  กก.

งานระบบระบายน้ำโครงการ

ทอ่ระบายนา้ คสล. ขนาด Dia 0.30 m - 160.00-     ม.

บอ่พกัระบายนา้ ขนาด .  x 0.40 m - 27.00-       ชุด

บอ่ดกัขยะ ขนาด .  x 1.00 ม. - 2.00-         ชุด
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