
                   แบบ บก.๐๑ 

  การประกาศราคากลางและรายละเอียดในการคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างก่อสร้างให้ใช้
หลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง (Factor F) 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1. ช่ือโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานและท่ีพักกำลังพลของ ศูนย์สันติวิธี                
งวดท่ี ๒ (ครั้งท่ี ๒) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๒๐๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  

3.1 งานซ่อมปรับปรุงอาคารสำเร็จรูป (น๊อคดาวน์) และอาคารห้องน้ำห้องส้วม กภส.ศสว. 
๓.๒ งานซ่อมปรับปรุงอาคารห้องอบรม ชป.กร. และโรงนอนผู้เข้าอบรมฯ รร.การเมือง ศสว.                         
๓.3 งานปรับปรุงอาคารท่ีพักเจ้าหน้าท่ี บก.ศสว. อาคารศุภารมย์ ค่ายสิรินธร ฯ 
3.4 งานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน ฝปก.ศสว. อาคารตึกตัวแอล ค่ายสิรินธร ฯ 
3.5 งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมที่พักเจ้าหน้าท่ี บก.ศสว. อาคารศุภารมย์ ค่ายสิรินธร ฯ 
3.6 งานปรับปรุงห้องอบรม ชป.กร. และโรงนอนผู้เข้าอบรมฯ รร.การเมือง ศสว.  

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี 29 พ.ค.๖๕ เป็นเงิน ๒๐๗,๖๐๐.๐๐ บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและท่ีพักกำลังพลของ ศูนย์สันติวิธี 
5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4, ปร.๕,ปร.๕-๖ จำนวน ๓ ชุด  
5.2.................................................................................................................................. 
5.3.................................................................................................................................. 
5.4.................................................................................................................................. 

6.  รายช่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
 6.1 พ.ท.ชาตรี      คงเย็น                 ประธานกรรมการ 
 6.2 พ.ต.ยุทธนา    วิสุทธิคุณ              กรรมการ 
 6.3 ร.ท.นิรันดร์     คล้ายสวี               กรรมการ 
  

หมายเหตุ 
1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีหน่วยงานของรฐัได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. บัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 

ข้อ 5.1  หมายถึงแบบ ปร.4 แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6 
ข้อ 5.2  แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน 
ข้อ 5.3  แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม หมายถึง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหล่ียม 
ข้อ 5.4  หมายถึง แบบกรณีอื่น ๆ (แบบประมาณการราคากลางอื่น ๆ ท่ีไม่ใช้ ข้อ 5.1 หรือ 5.2 
หรือ 5.3)  
 
 
 
 

 



แบบ ปร.4

กลุ่ม/ งานซ่อมปรบัปรงุอาคารส านักงานและที่พักก าลังพลของ ศสว. งวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ครัง้ที่ 2)
ชื่อโครงการ/ งานซ่อมปรับปรุงอาคารส านักงานและทีพ่กัก าลังพลของ ศสว. งวดที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 (คร้ังที ่2)

สถานที ่ณ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น. และค่ายองิคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจกิ จว.ป.น.  

ค านวณราคากลางโดย ร.ต.พชรพล   สีหมัด

ราคาหน่วยละ เป็นเงนิ ราคาหน่วยละ เป็นเงนิ

1 งานซ่อมปรบัปรงุอาคารส าเรจ็รปู และอาคารหอ้งน้ าหอ้งส้วม ของ กภส .ศสว. 

 1.1 อาคารส าเรจ็รปู ขนาด 6x6 เมตร (หอ้งรบัประทานอาหาร) ดังน้ี

 - ร้ือแผ่นพื้น 36.00     ตร.ม. - - 30.00           1,080.00 1,080.00              

 - ปรับปรุงพื้นโดยใชไ้ฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 18 มม. 36.00     ตร.ม. 287.00          10,332.00        100.00         3,600.00        13,932.00            

 1.2 อาคารหอ้งน้ าหอ้งส้วม ขนาด 6x3 เมตร หลังที ่1 ดังน้ี

 - งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม. 18.00     ตร.ม. 315.00          5,670.00          158.00         2,844.00 8,514.00              

 - ติดต้ังประตู PVC บานเรียบ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร 3.00      ชดุ 1,590.00       4,770.00          300.00         900.00          5,670.00              

 - ติดต้ังชดุลูกลอยชกัโครก แบบมือโยกด้านขา้ง 1.00      ชดุ 600.00          600.00            100.00         100.00          700.00                 

 - ติดต้ังฝารองนัง่ชกัโครกแบบทรงกลม 3.00      ฝา 350.00          1,050.00          50.00           150.00          1,200.00              

 1.3 อาคารหอ้งน้ าหอ้งส้วม ขนาด 6x3 เมตร หลังที ่2 ดังน้ี

 - งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30x30 ซม. 18.00     ตร.ม. 315.00          5,670.00          158.00         2,844.00 8,514.00              

 - ติดต้ังกญุแจลูกบิดประตูสีสแตนเลสด้าน (ห้องน้ า) 3.00      ชดุ 260.00          780.00            100.00         300.00          1,080.00              

 - ติดต้ังโคมไฟฟา้แบบเปลือย หลอด LED โคม 1x18 วัตต์ (ขนาด120cm) 3.00      ชดุ 360.00          1,080.00          115.00         345.00          1,425.00              

 - ร้ือถอนสุขภัณฑ์ 2.00      ที่ -               -                 140.00         280.00          280.00                 

 - ติดต้ังโถส้วมแบบนัง่ราบสองชิน้ พร้อมหม้อน้ าและอปุกรณ์ครบชดุ 2.00      ที่ 4,850.00       9,700.00          450.00         900.00          10,600.00            

รวมค่าวสัดุ + ค่าแรง ข้อ 1 39,652.00       13,343.00     52,995.00           

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการปรมิาณงานและราคา (BOQ)

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรง

รวม



ราคาหน่วยละ เป็นเงนิ ราคาหน่วยละ เป็นเงนิ
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ ค่าแรง
รวม

2

 - งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ 1 งาน 4,000.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 5,500.00

 - งานซ่อมฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ 4 ตร.ม. 251.00 1,004.00 72.00 288.00 1,292.00

รวมค่าวสัดุ + ค่าแรง ข้อ 2 5,004.00         1,788.00      6,792.00            

3 งานปรบัปรงุอาคารทีพั่กเจา้หน้าที ่บก .ศสว. อาคารศุภารมย ์ค่ายสิรนิธรฯ

 - ติดต้ังมุง้ลวด ขนาด 1.02 x 0.74 ม. 12.00     บาน 750.00 9,000.00 150.00 1,800.00 10,800.00            

 - ติดต้ังมุง้ลวด ขนาด 0.95 x 0.9 ม. 1.00      บาน 750.00 750.00 150.00 150.00 900.00                 

 - ติดต้ังมุง้ลวด ขนาด 0.42 x 0.71 ม. 6.00      บาน 550.00 3,300.00 150.00 900.00 4,200.00              

รวมค่าวสัดุ + ค่าแรง ข้อ 3 13,050.00       2,850.00      15,900.00           

รวมค่าวสัดุ + ค่าแรง ข้อ 1-3 75,687.00           

ค่า Factor F. 1.3060

รวมเป็นเงนิ 98,847.22           

ค่าตอบแทนพิเศษเพ่ือจงูใจในการปฏิบัติงานพ้ืนที ่3 จชต. 5% 4,942.36

รวมเป็นเงนิ ข้อ 1 - 3 103,789.58         

4 งานปรบัปรงุส านักงาน ฝปก.ศสว. อาคารตึกตัวแอล ค่ายสิรนิธรฯ

 - งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU (ชนิดแขวน) 1.00      เคร่ือง 28,000.00     28,000.00 4,000.00      4,000.00        32,000.00            

รวมค่าวสัดุ ข้อ 4 28,000.00       4,000.00      32,000.00           

5

 - งานติดต้ังเคร่ืองท าน้ าอุน่ ขนาด 3,500 วัตต์ 6.00      เคร่ือง 2,375.00       14,250.00 400.00         2,400.00        16,650.00            

รวมค่าวสัดุ ข้อ 5 14,250.00       2,400.00      16,650.00           

งานปรบัปรงุหอ้งอบรม ชป.กร. และโรงนอนผู้เข้าอบรมฯ ของ รร.การเมือง ศสว. ค่ายอิงคยทุธบรหิารฯ

งานปรบัปรงุหอ้งน้ าหอ้งส้วมทีพั่กเจา้หน้าที ่บก .ศสว. อาคารศุภารมย ์ค่ายสิรนิธรฯ



ราคาหน่วยละ เป็นเงนิ ราคาหน่วยละ เป็นเงนิ
หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ ค่าแรง
รวม

6

 - งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU (ชนิดแขวน) 1.00      เคร่ือง 41,000.00     41,000.00 4,000.00      4,000.00        45,000.00            

 - งานติดต้ังพดัลมโคจร ขนาด 16 นิว้ พร้อมสาย 6.00      ชดุ 1,360.00 8,160.00 345.00 2,070.00 10,230.00            

รวมค่าวสัดุ ข้อ 6 49,160.00       6,070.00      55,230.00           

รวมเงนิค่าวสัดุข้อ 4 - 6 103,880.00         

รวมเป็นเงนิ ข้อ 1 - 6 207,669.58         

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 207,600.00         (ปัดเศษ)

 คณะกรรมการก าหนดราคากลางพจิารณาแล้ว เหน็ควรใหก้ าหนดราคากลางได้  

งานปรบัปรงุหอ้งอบรม ชป.กร. และโรงนอนผู้เข้าอบรมฯ ของ รร.การเมือง ศสว. ค่ายอิงคยทุธบรหิารฯ

ผู้ประมาณราคา ร.ต.                   ต าแหน่ง รอง หน.ฝสน.ศสว.    วันท่ี            เดือน พ.ค. 65 

ผู้ตรวจ            พ.ท.                   ต าแหน่ง หน.ฝสน.ศสว.        วันท่ี            เดือน พ.ค. 65 

     
    พ.ท.                            ประธานกรรมการ 
           ( ชาตรี     คงเย็น )  

     
    พ.ต.                                กรรมการ 
           ( ยุทธนา    วิสุทธิคุณ )  
                             

     
    ร.ท.                                กรรมการ 
           ( นิรันดร์     คล้ายสวี )  
                             


