
แบบก บก.๐๑ 
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง     

 
๑  ช่ือโครงการ                        งานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FAÇADE, ROOF, SOLAR CELL)      
 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมช่างโยธาทหารเรือ  กองทัพเรือ 
 
๓.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  เป็นเงิน  ๑๗,๖๕๘,๕๐๐ บาท  
 
๔. ลักษณะงาน 
    โดยสังเขปแซมบริเวณทางเข้า-ออก ประตูหมายเลข ๒ อจปร.อร. ขนาด ๖.๐๐ x ๑๑๓.๐๐ ม.  
        
 
 
๕  ราคากลางค านวณ ณ  วันท่ี ๑๔๓๑๒๘    ๓๐  พ.ย.๖๑ เป็นเงิน  ๑๗,๖๕๘,๕๐๐ บาท 
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 
 ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) 
 ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)  
 ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) 
 
๗ รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 น.อ.หญิง ประภาศรี  ต้ังจิตรเจริญ 
 น.อ.จักรกฤษณ์  กุลศรีสมบัติ 
 น.ท.หญิง ณัฐกานต์  เกษประทุม 
 น.ท.พรชัย  บันลือศรีสกุล 
 ร.อ.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ า 
  

 
 

 
 

โดยสังเขป :     ประกอบด้วยติดต้ังตัวยึด และติดต้ัง ALUMINUM FAÇADE ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร
จอดรถท้ัง ๒ ด้าน ติดต้ังโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็ก METAL SHEET ท่ีช้ันบนสุดของอาคารจอดรถหลัง
เกา่และหลังใหม่ พร้อมติดต้ังแผง SOLAR CELL บนหลังคาอาคารจอดรถหลังเก่าและหลังใหม่ 



แบบ ปร.6  แผ่นที่  1

ชือ่โครงการ/ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL)

สถานทีก่่อสร้าง   จังหวัดกรุงเทพ ฯ ประมาณการเลขที ่ 63 / 62

แบบเลขที ่ แบบของบริษทั ฯ

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    กองทพัเรือ

แบบ    ปร.4   และ   ปร.5 ทีแ่นบ มีจ านวน 13 แผ่น

ค านวณราคาโดย   เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

ค่าก่อสร้าง
( บาท )

1 งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) 17,377,750.-

2 งานค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อก าหนด 280,734.-

 

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 17,658,484.-

สรุปราคา 17,658,500.-

ราคา ( สิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมืน่แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน )  

ตรวจ  
น.อ.หญิง ประภาศรี  ต้ังจิตรเจริญ  ประธานกรรมการ

น.อ. จักรกฤษณ์  กุลศรีสมบติั  กรรมการ
น.ท.หญิง ณัฐกานต์  เกษประทมุ  กรรมการ

น.ท. พรชัย  บนัลือศรีสกุล  กรรมการ
ร.อ.หญิง พัทธยากร  ด้วงอ่่า  กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

ล่าดับที่ รายการ หมายเหตุ



แบบ  ปร.5 (ก)   แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชือ่โครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL)

สถานทีก่่อสร้าง   จังหวัดกรุงเทพ ฯ แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กองทพัเรือ แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ   จ านวน  12  แผ่น 

ค านวณราคา   เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

ค่างานต้นทนุ ค่าก่อสร้าง

( บาท ) ( บาท )

1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 2,352,462.33.-  

2 งานสถาปตัยกรรม 7,807,871.00.-

3 งานระบบ  SOLAR  CELL 3,391,222.00.-

4 งานระบบไฟฟา้และส่ือสาร 223,910.00.-

ราคารวม วัสดุ + แรงงาน 13,775,465.- 1.2615 17,377,750.-

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor   F

เงินล่วงหนา้จ่าย  15%

เงินประกันผลงานหกั                                0%

ดอกเบีย้เงินกู้                    6%

VAT                                                           7%

17,377,750.-

ตรวจ  

น.อ.หญิง ประภาศรี  ต้ังจิตรเจริญ  ประธานกรรมการ

น.อ. จักรกฤษณ์  กุลศรีสมบติั  กรรมการ

น.ท.หญิง ณัฐกานต์  เกษประทมุ  กรรมการ

น.ท. พรชัย  บนัลือศรีสกุล  กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทธยากร  ด้วงอ ่า  กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

รวมราคาก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุFACTOR F



แบบ ปร. 4 แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน  งานอาคาร

ช่ือโครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ

สถานที่    จังหวัดกรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ

ค านวณโดย    เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

รวม (บาท )
ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

งานโครงหลังคารองรับโซล่าเซล (Solar Cell Support)
งานโครงหลังคา อาคารหลังเก่า
 - H -250x125x6x9 mm(29.6 kg/m) 7,281.60 กก. 23.50.- 171,117.60.- 12.00.- 87,379.20.- 258,496.80.-
 - H -200x100x5.5x8 mm(21.3 kg/m) 4,941.60 กก. 23.50.- 116,127.60.- 12.00.- 59,299.20.- 175,426.80.-
 - H -100x100x6x8 mm(17.2 kg/m) 1,032.00 กก. 23.50.- 24,252.00.- 12.00.- 12,384.00.- 36,636.00.-
 - H -125x125x6.5x9 mm(23.8 kg/m) 1,777.86 กก. 23.50.- 41,779.71.- 12.00.- 21,334.32.- 63,114.03.-
 - แป Tube 100x50x3.2 (7.01kg/m) 6,309.00 กก. 23.50.- 148,261.50.- 12.00.- 75,708.00.- 223,969.50.-
 - Base Plate 12x100x100 mm. 38.15 กก. 23.50.- 896.55.- 12.00.- 457.81.- 1,354.36.-
 - non-shrink gront 1.5 cm.thk. 0.05 ลบ.ม. 3,500.00.- 175.00.- 500.00.- 25.00.- 200.00.-
 - M16 Anchor bolt + HILTI HIT RE500V3 OR EQ. 72 ชุด 800.00.- 57,600.00.- 200.00.- 14,400.00.- 72,000.00.-
 - Bracing rod RB15 with turnbuckle 4 ชุด 450.00.- 1,800.00.- 150.00.- 600.00.- 2,400.00.-
 - งานทาสีกันไฟโครงหลังคาเหล็ก 902 ตร.ม. 200.00.- 180,400.00.- 50.00.- 45,100.00.- 225,500.00.-

 

รวม 742,410.- 316,688.-
 รวมเงินหน้าน้ี 1,059,097      

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )
 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ



แบบ ปร. 4 แผน่ที ่ 2

กลุ่มงาน  งานอาคาร

ช่ือโครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ

สถานที่    จังหวัดกรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ

ค านวณโดย    เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

รวม (บาท )
ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )
 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

งานโครงหลังคารองรับโซล่าเซล (Solar Cell Support)
งานโครงหลังคา อาคารหลังใหม่
 - H -250x125x6x9 mm(29.6 kg/m) 9,051.68 กก. 23.50.- 212,714.- 12.- 108,620.- 321,335.-
 - H -200x100x5.5x8 mm(21.3 kg/m) 5,491.14 กก. 23.50.- 129,042.- 12.- 65,894.- 194,935.-
 - H -100x100x6x8 mm(17.2 kg/m) 1,178.20 กก. 23.50.- 27,688.- 12.- 14,138.- 41,826.-
 - H -125x125x6.5x9 mm(23.8 kg/m) 1,956.36 กก. 23.50.- 45,974.- 12.- 23,476.- 69,451.-
 - แป Tube 100x50x3.2 (7.01kg/m) 8,201.70 กก. 23.50.- 192,740.- 12.- 98,420.- 291,160.-
 - Base Plate 12x150x150 mm. 42.39 กก. 23.50.- 996.- 12.- 509.- 1,505.-
 - Base Plate 12x300x200 mm. 22.61 กก. 23.50.- 531.- 12.- 271.- 803.-
 - non-shrink gront 1.5 cm.thk. 0.05 ลบ.ม. 3,500.- 175.- 500.- 25.- 200.-
 - M16 Anchor bolt + HILTI HIT RE500V3 OR EQ. 96 ชุด 800.- 76,800.- 200.- 19,200.- 96,000.-
 - Bracing rod RB15 with turnbuckle 4 ชุด 450.- 1,800.- 150.- 600.- 2,400.-
 - งานทาสีกันไฟโครงหลังคาเหล็ก 1,095 ตร.ม. 200.00.- 219,000.00.- 50.00.- 54,750.00.- 273,750.00.-

รวม 907,461.- 385,904.-
 รวมเงินหน้าน้ี 1,293,365      



แบบ ปร. 4 แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน  งานอาคาร

ช่ือโครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ

สถานที่    จังหวัดกรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ

ค านวณโดย    เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

รวม (บาท )
ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

หมวดงานหลังคา,  การป้องกันความร้อนและความช้ืน
 - หลังคาโลหะเคลือบสี ตามแบบขยายแผ่นที ่A7-03 a,c (จอดรถหลังใหม)่ 845 ตร.ม. 600.- 507,000.- 70.- 59,150.- 566,150.-
 - แผ่นโลหะกันร่ัวซึมเคลือบสี หนา 0.53 มม. 176 ม. 250.- 44,000.- 100.- 17,600.- 61,600.-
 - รางน  าเหล็ก หนา 1.5 มม. ขนาดกว้าง 500 มม.ทาสี 78 ม. 2,479.- 193,362.- วัสดุ + แรงงาน 193,362.-
 - ปดิขอบรางน  าด้วยแผ่นอลูมิเนยีมแคตดิ ง 91 ตร.ม. 3,500.- 318,500.- วัสดุ + แรงงาน 318,500.-
หมวดงานผนัง ผิวผนัง และบัวเชิงผนัง
ผิวผนงัภายนอก 
   -  W- แผงบงัแดดกล่องอลูมิเนยีมสี  Anodize  NA.1  พร้อมโครงคร่าว 1,287 ตร.ม. 2,150.- 2,767,050.- 350.- 450,450.- 3,217,500.-
งานรือ้ถอน
 - รื อถอนโครงหลังคาเหล็กชั นดาดฟา้ 432 ตร.ม. - - 40.- 17,280.- 17,280.-
งานเพ่ิมเติม  

 - หลังคาโลหะเคลือบสี ตามแบบขยายแผ่นที ่A7-03 a,c 793 ตร.ม. 600.- 475,800.- 70.- 55,510.- 531,310.-
 - แผ่นโลหะกันร่ัวซึมเคลือบสี หนา 0.53 มม. 147 ม. 250.- 36,750.- 100.- 14,700.- 51,450.-
 - รางน  าเหล็ก หนา 1.5 มม. ขนาดกว้าง 500 มม.ทาสี 61 ม. 2,479.- 151,219.- วัสดุ + แรงงาน 151,219.-
 - ปดิขอบรางน  าด้วยแผ่นอลูมิเนยีมแคตดิ ง 87 ตร.ม. 3,500.- 304,500.- วัสดุ + แรงงาน 304,500.-
ผิวผนงัภายนอก 
   -  W- แผงบงัแดดกล่องอลูมิเนยีมสี  Anodize  NA.1  พร้อมโครงคร่าว 958 ตร.ม. 2,150.- 2,059,700.- 350.- 335,300.- 2,395,000.-

รวม 6,857,881.- 949,990.-
 รวมเงินหน้าน้ี 7,807,871      

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )

หมายเหตุ



แบบ ปร. 4 แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน  งานอาคาร

ช่ือโครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ

สถานที่    จังหวัดกรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ

ค านวณโดย   เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

รวม (บาท )
ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

งานระบบ SOLAR CELL
 - แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 325 WP 160 แผง 8,580.- 1,372,800.- - - 1,372,800.-
 - ตู้ MCCB PANEL 3P. 30AT. พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายใน 1 ชุด 5,000.- 5,000.- - - 5,000.-

 - ตู้ DC. Control box / Junction box DC.พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายใน 1 ชุด 35,000.- 35,000.- - - 35,000.-

 - ตู้ INVERTER  ขนาด 60 kW 3 Ph.50Hz 4W พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายใน 1 ชุด 485,500.- 485,500.- - - 485,500.-
 - โครงเหล็กกัลวาไนซ์ (นน.เฉล่ีย 5 กก./ตรม.) รับแผงโซล่าเซลล์  2,400 กก. 50.- 120,000.- 12.- 28,800.- 148,800.-
 - งาน MOUNTING  รับแผงโซล่าเซลล์ 52,000 Wp 5.- 260,000.- - - 260,000.-
 - งานบนัไดขึน้-ลงหลังคา 1 ชุด 15,000.- 15,000.- 15,000.-
 - บสูเตอร์ ปัม๊ขนาด 100 Wและอุปกรณ์ และฐานติดต้ัง 1 ชุด 108,000.- 108,000.- 108,000.-
 - ถังน้ าส ารอง(FRP.) ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์และฐานรองรับ 2 ถัง 35,000.- 70,000.- 70,000.-
 - งานระบบทอ่น้ า(Galv. Steel)ล้างแผง SOLAR CELLพร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ 1 งาน 45,000.- 45,000.- 45,000.-

 - ทางเดิน(walkway)โครงเหล็กป ูchecker Pl. กว้าง 0.4 ม.พร้อมราวจับ(galv.) 65 เมตร 2,250.- 146,250.- 146,250.-
 - งานระบบ GROUNDING (DC/AC)                                1 ชุด 76,500.- 76,500.- 76,500.-

 

รวม 2,739,050.- 28,800.-

 รวมเงินหน้าน้ี 2,767,850      

วัสดุ + แรงงาน

วัสดุ + แรงงาน
วัสดุ + แรงงาน
วัสดุ + แรงงาน
วัสดุ + แรงงาน
วัสดุ + แรงงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )
 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ



แบบ ปร. 4 แผน่ที ่ 2

กลุ่มงาน  งานอาคาร

ช่ือโครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ

สถานที่    จังหวัดกรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ

ค านวณโดย   เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

รวม (บาท )
ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )
 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

งานระบบ SOLAR CELL (ต่อ)
 งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ ประกอบงาน Solar Cell
 - สาย 4 sq.mm. THW 1,650 ม. 12.- 19,800.- 10.- 16,500.- 36,300.-

 - สาย 6 sq.mm. THW 138 ม. 20.- 2,760.- 12.- 1,656.- 4,416.-

 - สาย 25 sq.mm. THW 21 ม. 86.- 1,806.- 25.- 525.- 2,331.-

 - สาย 4 sq.mm .CV-1C 2,042 ม. 25.- 51,050.- 12.- 24,504.- 75,554.-

 - สาย 6 sq.mm .CV-1C 246 ม. 33.- 8,118.- 15.- 3,690.- 11,808.-

 - สาย 50 sq.mm .CV-1C 83 ม. 188.- 15,604.- 45.- 3,735.- 19,339.-

 - สาย CAT 5 97 ม. 14.- 1,351.- 10.- 965.- 2,316.-

 - EMT 1/2" 254 ทอ่น 76.- 19,304.- 66.- 16,764.- 36,068.-

 - IMC 1/2" 107 ทอ่น 182.- 19,474.- 78.- 8,346.- 27,820.-

 - IMC 3/4" 132 ทอ่น 216.- 28,512.- 84.- 11,088.- 39,600.-

 - Wire Way 200x100 Hot Dip Galv. 85 ม. 832.- 70,720.- 60.- 5,100.- 75,820.-

- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ 1 งาน 112,000.- 112,000.- - - 112,000.-
- ค่าแรงระบบไฟฟา้ และ Solar Cell 1 งาน - - 180,000.- 180,000.- 180,000.-

รวม 350,499.- 272,873.-

 รวมเงินหน้าน้ี 623,372        



แบบ ปร. 4 แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน  งานอาคาร

ช่ือโครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ

สถานที่    จังหวัดกรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ

ค านวณโดย   เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

รวม (บาท )
ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
สายไฟฟา้ชนดิ IEC01
 - 2.5 mm² 240 ม. 6.- 1,440.- 7.- 1,680.- 3,120.-
 - 4 mm² 165 ม. 10.- 1,650.- 10.- 1,650.- 3,300.-
 - วัสดุส้ินเปลืองและอื่นๆ (Necessary accessories)5% 1 งาน 155.- 155.- 84.- 84.- 239.-
รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
 - ทอ่ร้อยสายไฟ IMC Conduit
    - IMC Dia 1/2" 232 ม. 50.- 11,600.- 26.- 6,032.- 17,632.-
    - IMC Dia 3/4" 92 ม. 67.- 6,164.- 28.- 2,576.- 8,740.-
    - IMC Dia 1" 75 ม. 90.- 6,750.- 32.- 2,400.- 9,150.-
    - อุปกรณ์ประกอบทอ่และอื่นๆ (Fitting&Accessories)15% 1 งาน 3,678.- 3,678.- 1,652.- 1,652.- 5,330.-
โคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)
 - 1x18 W. LED Tube Batten type (2600 Lumen/หลอด) (4,000K) 33 ชุด 560.- 18,480.- 115.- 3,795.- 22,275.-
 - วัสดุส้ินเปลืองและอื่นๆ (Necessary accessories)5% 1 งาน 4,251.- 4,251.- 261.- 261.- 4,512.-

 

รวม 54,168.- 20,130.-

 รวมเงินหน้าน้ี 74,298          

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )
 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ



แบบ ปร. 4 แผน่ที ่ 2

กลุ่มงาน  งานอาคาร

ช่ือโครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ

สถานที่    จังหวัดกรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ

ค านวณโดย   เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

รวม (บาท )
ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )
 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)
 - ระบบปอ้งกันฟา้ผ่า
    - Aluminium tape 3x25 mm. 270 ม. 270.- 72,900.- 75.- 20,250.- 93,150.-
    - ตู้ทดสอบระบบลงดิน (Ground test box) 4 ชุด 1,500.- 6,000.- 300.- 1,200.- 7,200.-
    - แทง่ตัวน าต่อลงดิน 4 ชุด 552.- 2,208.- 750.- 3,000.- 5,208.-
 - สายไฟฟา้ (Cable)
    - สายไฟชนดิ Bare Copper 70 mm² 130 ม. 161.- 20,930.- 45.- 5,850.- 26,780.-
    - วัสดุส้ินเปลืองและอื่นๆ (Necessary accessories)5% 1 งาน 7,825.- 7,825.- 2,213.- 2,213.- 10,038.-
 - ทอ่ร้อยสายไฟ (Conduit)
    - ทอ่ร้อยสายชนดิ PVC Conduit ขนาด Dia 1" 75 ม. 29.- 2,175.- 25.- 1,875.- 4,050.-
    - อุปกรณ์ประกอบทอ่และอื่นๆ (Fitting&Accessories)10% 1 งาน 1,711.- 1,711.- 1,475.- 1,475.- 3,186.-

รวม 113,749.- 35,863.-

 รวมเงินหน้าน้ี 149,612        



แบบ ปร. 4 ( พ )แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน  งานอาคาร

ช่ือโครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ

สถานที่    จังหวัดกรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ

ค านวณราคาโดย    เมื่อวันที ่  30        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าใช้จ่ายรวม (บาท ) หมายเหตุ

( ค่าก่อสร้าง )

1 การท าร้ัวขอบเขตการก่อสร้าง 1 งาน 14,627.-

2 ค่าใช้จ่ายกรณีใม่อนญุาตใหค้นงานพกัในบริเวณทีก่่อสร้าง 1 งาน 104,609.-

3 ท าระบบปอ้งกันฝุ่นตามข้อก าหนด 1 งาน 59,936.-

4 ค่าเช่ารถเครน 1 งาน 101,562.-

 รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดทุกรายการ 280,734.-

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องม)ี

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา



แบบ ปร. 4 ( พ )แผน่ที ่ 1

ชือ่โครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) หนว่ยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ
สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ
ค านวณราคากลางโดย  
รายการ 1. การท าร้ัวขอบเขตการก่อสร้าง
1.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมค่ีาใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ รายการน้ี

   -   เนือ่งจากพืน้ทีก่่อสร้างติดกับบา้นพกัผู้บงัคับบญัชาระดับสูง และมีหนว่ยงานของ ทร.( กรม สห.ทร.) ซ่ึงยังปฏิบติังาน เข้า-ออกพืน้ที ่ จึงจ าเปน็ต้องมีร้ัวชัว่คราว เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภัยต่อข้าราชการ
และลูกจ้างในการสัญจรผ่านไปมาในบริเวณนัน้   โดยความยาวร้ัวชัว่คราวประมาณ 100 ม.  เปน็โครงคร่าวเหล็ก กรุด้วยแผ่น Metal Sheet ความสูงของร้ัวประมาณ 2.40 ม. 

1.2  รายละเอียดการค านวณ
รวม (บาท )

ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

 รัว้ช่ัวคราวรอบโครงการ  สูง  2.40 ม. (คิดรัว้ความยาว  30 ม.)
-  เสาและโครงสร้างร้ัวพร้อมค้ ายันเหล็ก []-1 1/2"x 1 1/2" 81.6 กก. 20.- 1,632.- 10.- 816.- 2,448.-

ทกุระยะ 1.50 เมตร ( น้ าหนกัเฉล่ีย 2.72 กก. เมตร ) 
-  อุปกรณ์ยึดและงานเจาะติดต้ังเสากับพืน้ ค.ส.ล.เดิม 1 งาน 5,500.- 5,500.-          วัสดุ + แรงงาน 5,500.-
-  งานทาสีกันสนมิเสาแหล็ก 1 ชัน้ 18.27 ตรม. 40.- 731.- 30.- 548.- 1,279.-
-  ผนงัร้ัวแผ่นโลหะรีดลอนหนา 0.3 มม. 72 ตรม. 75.- 5,400.-          วัสดุ + แรงงาน 5,400.-

รวมค่าใช้จ่าย 14,627
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ 1. การท ารัว้ขอบเขตการก่อสร้าง 14,627

 แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็น
ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ

  จังหวัดกรุงเทพ ฯ
 เมื่อวันที ่  13        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )

หมายเหตุ



แบบ ปร. 4 ( พ )แผน่ที ่ 2

ชือ่โครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) หนว่ยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ
สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ
ค านวณราคากลางโดย  
รายการ 2. ค่าใช้จ่ายกรณีใมอ่นุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง   
2.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมค่ีาใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ รายการน้ี
     -  เนือ่งจากพืน้ทีก่่อสร้างจ ากัด คับแคบ เปน็พืน้ทีส่ าคัญของหนว่ยงานราชการ และยังมีบา้นพกัผู้บงัคับบญัชาระดับสูงในพืน้ที ่ ท าใหจ้ัดการการรักษาความปลอดภัยยาก ไม่เหมาะสมในการจัดทีพ่กัคนงานในพืน้ที่
 ดังนัน้จึงต้องจัดหาทีพ่กั นอกสถานทีก่่อสร้าง เปน็เหตุใหต้้องจัดหาทีพ่กัคนงานนอกพืน้ที ่โดยคิดเปน็การเช่าหอ้งพกั (จ านวนคนงานนอ้ย) ในรัศมี 2 กม.จากพืน้ทีก่่อสร้าง  ซ่ึงอัตราค่าเช่าหอ้งพกัในโซน อยู่ที่
ประมาณ 2,500-3,500 บาทเดือน (หอ้งเปล่า พดัลม ) โดยคิดระยะเวลาในการเช่าประมาณ 4 เดือน (ต้ังแต่เร่ิมสัญญา ) และจัดหาพาหนะรับ - ส่งโดยคิดค่าเฉพาะค่าเช่า
2.2  รายละเอียดการค านวณ

รวม (บาท )
ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

 ค่าใช้จ่ายกรณีใมอ่นุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง 
2.2.1 ค่าขนส่งคนงานก่อสร้าง

a. ค่างานต้นทนุโดยประมาณ 14,100,00   บาท   (ไม่รวม  Factor )
b. คิดค่าแรงงาน 25 %  =  3,525,000   บาท
c. คิดค่าแรงงาน / เดือน  =  587,500   บาท
d. เฉล่ียค่าแรงช่างฝีมือ 750 บาท/ คน / วัน = 750x30 บาท= 22,500 บาท/เดือน
e. จ านวนคนงานทัง้โครงการ   =   15.66   คน ~  16  คน
f. คิดสัดส่วนทีเ่ปน็พนกังานประจ า(จัดหาทีพ่กัให ้)  : ผู้รับเหมาช่วง(มาเอง) 

50 : 50 ดังนัน้ต้องจัดหารถ รับ-ส่ง คนงานประจ า ~ 8 คน ใช้รถ 1 คัน
และจัดหาหอ้งเช่าพกัส าหรับ 8 คน ระยะทางไม่เกิน 2 กม.

- ค่าเช่ารถส่ีล้อ (ค่าเช่า 500 บาท /วัน/คัน ใช้  1  คัน / วัน คนงานขับเอง ) 4 เดือน 15,000.- 60,000.- - - 60,000.-
- ค่าน้ ามันดีเซลไป   (1 คันใช้น้ ามัน 1.28 ลิตร / วัน ลิตรละ  30  บาท) 4 เดือน 1,152.- 4,609.- - - 4,609.-

2.2.2 ค่าเช่าหอ้งพกัคนงานประจ า 2 คน/หอ้ง หอ้งละ 2500 บาท/เดือน 4 หอ้ง 4 เดือน 10,000.- 40,000.- - - 40,000.-
รวมค่าใช้จ่าย 104,609
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ 2. ค่าใช้จ่ายกรณีใมอ่นุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง   104,609

 แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็น
ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ

  จังหวัดกรุงเทพ ฯ
 เมื่อวันที ่  13        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )

หมายเหตุ



แบบ ปร. 4 ( พ )แผน่ที ่ 3

ชือ่โครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) หนว่ยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ
สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ
ค านวณราคากลางโดย  
รายการ 3. ค่าใช้จ่ายในการท าระบบป้องกันฝุ่นตามข้อก าหนด   
3.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมค่ีาใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ รายการน้ี
     -  เปน็ไปตามทีร่ะบใุนแบบและ เนือ่งจากพืน้ทีก่่อสร้างมีหนว่ยงานราชการ บา้นพกัผู้บงัคับบญัชาระดับสูง และมีข้าราชการท างานอยู่บริเวณนัน้ ลักษณะงานก่อสร้างต้องมีการตัด เจียร ทีเ่กิดฝุ่นฟุง้กระจาย
 จึงจ าเปน็ต้องท าระบบปอ้งกันฝุ่น โดยต้ังโครงเหล็กนัง่ร้าน กรุแผ่นกันฝุ่นสูงต้ังแต่ ชัน้ 1-3 ความยาวประมาณ 45 ม.สูงประมาณ 12 เมตร โดยคิดค่าเช่านัง่ร้านหรือจัดซ้ือโครงเหล็ก และผ้าใบกั้นฝุ่น 
ติดต้ังตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

3.2  รายละเอียดการค านวณ
รวม (บาท )

ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน
 ค่าใช้จ่ายในการท าระบบป้องกันฝุ่นตามข้อก าหนด
พ้ืนที่ติดต้ัง  12 x 45  =  540 ตร.ม.

a. โครงเหล็ก  Dia. 1 1/2"  หนา  2  มม. (1.85 กก./ม.) พร้อมค้ ายัน
เหล็กต้ังและเหล็กนอน @  1.50x1.50 ม. ยึดด้วย Clamp  

- ทอ่ Dia. 1 1/2"  หนา  2  มม. (11.1 กก./ทอ่น) 56 ทอ่น 266.- 14,918.- 10.- 560.- 15,478.-
- งานทาสีกันสนมิ 1 ชัน้ 41.1 ตรม. 40.- 1,644.- 30.- 1,233.- 2,878.-
- Clamp ยึด 328 ชุด 35.- 11,480.- - - 11,480.-

b. ปดิด้วยแผ่นผ้าใบ ชนดิโปร่ง ขนาด 1.70x5.0 ม./ผืน 67 ผืน 300.- 20,100.- - - 20,100.-
c. ค่าแรงติดต้ัง 1 เหมา - - 10,000.- 10,000.- 10,000.-

รวมค่าใช้จ่าย 59,936
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ 3. ค่าใช้จ่ายในการท าระบบป้องกันฝุ่นตามข้อก าหนด   59,936

 แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็น
ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ

  จังหวัดกรุงเทพ ฯ
 เมื่อวันที ่  13        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )

หมายเหตุ



แบบ ปร. 4 ( พ )แผน่ที ่ 4

ชือ่โครงการ งานเพิม่เติมอาคารจอดรถ (FAÇADE , ROOF , SOLAR CELL) หนว่ยงานเจ้าของโครงการ กองทัพเรือ
สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่ แบบของบริษทั ฯ
ค านวณราคากลางโดย  
รายการ 4. ค่าเช่ารถเครน  
4.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมค่ีาใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ รายการน้ี
     -  ค่าเช่ารถเครน เนือ่งจากมีการติดต้ังวัสดุทีม่ีน้ าหนกัมากในทีสู่ง  มีงานติดต้ัง FAÇADE ภายนอกอาคารชัน้ 1-4  และงานยกวัสดุขึน้ชัน้หลังคา ซ่ึงอาคารดังกล่าวอยู่ติดถนนทีใ่ช้งานเปน็ทางสัญจร
  จึงไม่สามรถปดิการจราจรได้ จ าเปน็ต้องใช้รถเครนในการขนส่งวัสดุ และติดต้ัง โดยการค านวณคิดเปน็ค่าเช่า ปน็จ านวนวันในการยกติดต้ัง ประมาณ 3 สับดาห ์ ( 21 วัน )

(หมายเหตุ :  การคิดค่าเช่า ต่อคร้ัง/วัน อยู่ทีป่ระมาณ 10,850 บาท รวมพนกังานขับ  จะแพงกว่าการคิดเหมารายเดือน จึงคิดเหมารายเดือน)
4.2  รายละเอียดการค านวณ

รวม (บาท )
ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

  ค่าเช่ารถเครน   
การคิดค่าใช้จ่าย รถเครน ต่อ 30 วัน

a. ค่าเช่ารถเครนขนาด 25 ตัน 1 เดือน 97,500.- 97,500.- - - 97,500.-
b. เงินเดือนพนกังานขับ 1 เดือน 25,000.- 25,000.- - - 25,000.-
c. ค่าน้ ามัน ( เคล่ือนทีน่อ้ย กินน้ ามัน~25.1 ลิตร/วัน  ลิตรละ 30 บาท) 1 เดือน 22,589.- 22,589.- - - 22,589.-

ค่าใช้จ่าย รถเครน ต่อ 30 วัน      145,089.-
คิดเปน็ค่าใช้จ่าย รถเครน ต่อ  วัน      4,836.-

- ค่าเช่ารถเครน 21 วัน 4,836.- 101,562.- 101,562.-

รวมค่าใช้จ่าย 101,562
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ 4. ค่าเช่ารถเครน  101,562

 แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็น
ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ

  จังหวัดกรุงเทพ ฯ
 เมื่อวันที ่  13        พฤศจิกายน พ.ศ.    2561

 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )

หมายเหตุ


	บก.01.pdf
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08



