




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KW  

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 

1. ความเป็นมา  
 ตามที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน เพื่อก่อสร้างอาคารเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ขนาด 500 KW โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  1 รายการ ซึ่งได้มีการประมาณราคากลาง ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 734,800 บาท 
(เจ็ดแสนสามหมื่นสี ่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี         
เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เนื่องจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
บ าบัดรักษาและรังสีวินิจฉัย จ านวน 6 ช้ัน และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ 2560 แต่ปัจจุบัน ยังเปิด
ด าเนินการไม่ครบทั้ง 6 ช้ัน เนื่องจากอาคารดังกล่าว ไม่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้ารองรับ หากเปิดด าเนินการไป เมื่อ
เกิดไฟฟ้าภายนอกขัดข้อง จะท าให้เสี่ยงที่จะเกิดความไม่ปลอดภัยส าหรับผู้มารับบริการ ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณนี้ โรงพยาบาลฯ จึงขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินบ ารุง เพื่อก่อสร้างอาคารเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าขนาด 500 KW จ านวน 1 รายการ  

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  
  3.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 367,000 บาท 
(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต้องเป็นสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ โดยแสดงหนังสือรับรอง
ผลงานพร้อมส าเนาสัญญา ในการเสนอราคา 
  3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจง้เวียนช่ือแล้ว  

  3.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นทีเ่ข้าย่ืนเสนอให้แก ่กรมการแพทย์                 
(โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

  3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
  3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
  3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า                  
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้น้ี 



4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
    เอกสารประกอบสัญญา 
 4.1 แบบอาคารเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 100-500 KW   จ านวน    2   แผ่น 

5. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 180 วัน นับถัดจากวันเริม่ต้นในสญัญาจ้าง 

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ภายในระยะเวลาไม่เกิน  180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยส่งมอบงานเป็นงวด                              
รวม 3 งวด ดังนี้  

งวดท่ี 1   จ านวนเงิน 18% (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)      
   จ่ายให้เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการกอ่สร้างส านักงานควบคุมการกอ่สร้าง และ 

1.1 ปรับพื้นที่บรเิวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี) 
1.2 ปักผงั, ทดสอบดิน 
1.3 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) 
1.4 ก่อสร้างฐานราก 
1.5 หล่อคานคอดิน 
1.6 หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ 
1.7 ถม – ปรับดินบริเวณภายในอาคาร 
1.8 หล่อเสารับโครงหลงัคา 
ทั้งหมดแล้วเสรจ็   (ก าหนดเวลา 90      วัน)    

งวดท่ี 2   จ านวนเงิน 48% (ร้อยละสี่สบิแปดของเงินสญัญาจ้าง)      
   จ่ายให้เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการดังตอ่ไปนี้      
   2.1 ติดตั้งโครงหลกัคา, มุงหลังคา    
   2.2 ก่ออิฐติดตั้งวงกบ 
  2.3 ฉาบปูน 
  2.4 หล่อพื้น คสล. 
  2.5 ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร 
  2.6 ติดตั้งฝ้าเพดาน 
  2.7 เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
  2.8 ก่อสร้างรางระบายน้ ารอบอาคารพร้อมฝา    
  ทั้งหมดแล้วเสรจ็   (ก าหนดเวลา 45      วัน)  
 
 
 
 
 
 
 
 



งวดท่ี 3   จ านวนเงิน 34% (ร้อยละสามสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)      
   จ่ายให้เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการดังตอ่ไปนี้      
   3.1 ตกแต่งผิวพื้น – ผนัง    
   3.2 ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างพรอ้มอปุกรณ์ 
  3.3 ติดตั้งงานกระจก 
  3.4 ติดตั้งดวงโคม  ปลั๊ก  สวิทซ์  และงานระบบไฟฟ้า 
  3.5 ทาส ี    
  และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทัง้หมดแล้วเสรจ็ ครบถ้วน ถูกต้องตามรปูแบบ 
  รายการและสัญญาทุกประการ (ก าหนดเวลา 45      วัน) 

7. วงเงินในการจัดจ้าง 
 เงินบ ารุงที่ได้รับจ านวน 734,800 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ราคากลางของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 734,000 บาท (เจ็ดแสน
สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว 

8. ครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ 
 ไม่มี 

9. เง่ือนไขรายละเอียดอ่ืนๆ 
 9.1 หลอดไฟ LED (ก าหนดโดยผู้ว่าจ้าง) 
 9.2  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต่อระบบไฟฟ้า และทดสอบระบบให้พร้อมใช้งาน 
 9.3  ระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 9.4  ระยะเวลาให้แก้ไข ซ่อมแซมให้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 
 9.5  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต่อน้ าประปา ไฟฟ้า (ซึ่งต้องจ่ายตามมิเตอร์ให้กับทางโรงพยาบาล) 

 คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามค าสั่งโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี      
ที่ 003/2562  ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 

 



















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

1.ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ จ านวน 1 หลัง 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 734,800 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร                                                                 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี   20  กุมภาพันธ์  2562                                                                       . 

เป็นเงิน 734,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน). 

5. แหล่งท่ีมาของราคากลางคณะกรรมการก าหนดราคากลาง. 

6.  รายชื่อเจา้หน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง  

 6.๑  นายสุริยา  สวัสดี                   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ              ประธานกรรมการ 

6.๒  นายประกจิ  แก้วประเสรฐิ         วิศวกรโยธาช านาญการ                       กรรมการ 

6.๓  นางเสาวนิตย์  วงศ์ศรี               นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 



 

 
 



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน 
 
สิ่งก่อสร้าง      ก่อสร้างอาคารเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KW จ านวน 1 หลัง 
สถานที่ก่อสร้าง      โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  ต าบลขุนทะเล  อ าเภอเมือง  จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี  
ราคาค่าก่อสร้าง      100% 
ระยะเวลาก่อสร้าง    180  วัน  (หนึ่งร้อยแปดสบิวัน) 
การก่อสร้างแบ่งเป็น  3  งวด  (สามงวด)  

งวดท่ี 1   จ านวนเงิน 18% (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)      

   จ่ายให้เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการกอ่สร้างส านักงานควบคุมการกอ่สร้าง และ 

1.1 ปรับพื้นที่บรเิวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี) 
1.2 ปักผงั, ทดสอบดิน 
1.3 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) 
1.4 ก่อสร้างฐานราก 
1.5 หล่อคานคอดิน 
1.6 หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ 
1.7 ถม – ปรับดินบริเวณภายในอาคาร 
1.8 หล่อเสารับโครงหลงัคา 
ทั้งหมดแล้วเสรจ็   (ก าหนดเวลา 90      วัน)    

งวดท่ี 2   จ านวนเงิน 48% (ร้อยละสี่สบิแปดของเงินสญัญาจ้าง)      
   จ่ายให้เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการดังตอ่ไปนี้      
   2.1 ติดตั้งโครงหลกัคา, มุงหลังคา    
   2.2 ก่ออิฐติดตั้งวงกบ 
  2.3 ฉาบปูน 
  2.4 หล่อพื้น คสล. 
  2.5 ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร 
  2.6 ติดตั้งฝ้าเพดาน 
  2.7 เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
  2.8 ก่อสร้างรางระบายน้ ารอบอาคารพร้อมฝา    
  ทั้งหมดแล้วเสรจ็   (ก าหนดเวลา 45      วัน)    

งวดท่ี 3   จ านวนเงิน 34% (ร้อยละสามสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)      
   จ่ายให้เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการดังตอ่ไปนี้      
   3.1 ตกแต่งผิวพื้น – ผนัง    
   3.2 ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างพรอ้มอปุกรณ์ 
  3.3 ติดตั้งงานกระจก 
  3.4 ติดตั้งดวงโคม  ปลั๊ก  สวิทซ์  และงานระบบไฟฟ้า 
  3.5 ทาส ี    
  และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทัง้หมดแล้วเสรจ็ ครบถ้วน ถูกต้องตามรปูแบบ 
  รายการและสัญญาทุกประการ (ก าหนดเวลา 45      วัน) 
 



แบบเลขที
เอกสารเลขที่

นายสถาพร  อองรุงเรือง พืน้ที่อาคาร 54 ตร.ม.
คณะทํางานจดัทําราคาฯ จาํนวนชั้น 1 ชั้น

วิศวกร

ตอหนวย รวมวัสดุ ตอหนวย รวมคาแรง

1 ตน 64 630.00 40,320.00 180.00 11,520.00 51,840.00 

2 กก. 743 21.00 15,603.00 3.40 2,526.94 18,129.94 

3 ตน 64 - - 100.00 6,400.00 6,400.00 
4 ลบ.ม. 12 - - 125.00 1,500.00 1,500.00 
5 ลบ.ม. 12 651.00 7,812.00 91.00 1,092.00 8,904.00 
6 ลบ.ม. 1 1,682.00 1,682.00 398.00 398.00 2,080.00 
7 ลบ.ม. 24 1,822.00 43,728.00 485.00 11,640.00 55,368.00 
8

- ตร.ม. 120 280.00 33,600.00 - - 33,600.00 

- ลบ.ฟ. 45 260.00 11,700.00 - - 11,700.00 

- ตร.ม. 150 - - 133.00 19,950.00 19,950.00 

9 กก. 38 37.00 1,406.00 - - 1,406.00 
10 - 

- กก. 247 22.00 5,434.00 4.10 1,012.70 6,446.70 
- กก. 1,104 21.00 23,184.00 4.10 4,526.40 27,710.40 

11
- กก. 574 21.00 12,054.00 3.30 1,894.20 13,948.20 
- กก. 938 20.00 18,760.00 3.30 3,095.40 21,855.40 

12 กก. 86 31.00 2,666.00 - - 2,666.00 
13 จดุ 1 16,500.00 16,500.00 - - 16,500.00 
14

ม 106 50.00 5,300.00 10.00 1,060.00 6,360.00 

239,749.00 66,615.64 306,364.64 

บัญชีแสดงรายการกอสรางสําหรบังานกอสรางอาคาร

โครงการกอสราง อาคารเครือ่งกําเนิดไฟฟา 100 - 500 KW. (โครงสรางตานแผนดินไหว) 9891+ก.113/ธ.ค./58
สถานท่ีกอสราง โรงพยาบาลมะเรง็สุราษธานี  จังหวัดสุราษธานี 0
ผูประมาณราคา ประมาณราคาเมื่อ เมษายน  2546
ผูปรับราคา ปรับราคาเมื่อ กมุภาพนัธ์  2562
ผูตรวจสอบ แจงราคาเมื่อ กมุภาพนัธ์  2562

ลําดับ รายการ หนวย จาํนวน
ราคาวัสดุ คาแรงงาน

ราคารวม

สวนที่ 1
1. กลมุงานที่ 1
1.1 งานโครงสรางวิศวกรรม
1.1.1 งานโครงสรางทั่วไป
งานโครงสราง (ฐานรากชนิด ค (ตอกเข็ม คอร.))

เสาเข็ม คอร. []  0.15 x 0.15 x 6.00 ม.

ฝงเหล็ก DOWEL 4-DB 12 ยาว 3.00 ม

คาแรงตัดหัวเสาเข็ม
ขุดดิน-ถมคืน
ทรายหยาบอดัแนน
คอนกรีตกนหลุม
คอนกรีตโครงสราง
งานไมแบบ

ไมแบบหลอคอนกรีต  (ใช 80%)

ไมคราวยึดไมแบบ (คิด 30% 

ของไมแบบท่ีใช)

คาแรงประกอบ และติดต้ังไมแบบ  (คิด 100

 %)

ตะปู
เหล็กเสนกลม

RB  6 มม.
RB  9 มม.

เหล็กขอออย
DB 12 มม.
DB 16 มม.

ลวดผูกเหล็ก
ทดสอบดินวิธี BORING TEST
เช่ือมแนวตอพืน้ดวย SILICONE BUILDING
SEALANT พรอมโฟม หนา 1"

รวม  1)





แบบเลขท่ี

เอกสารเลขท่ี 0

ตอหนวย รวมวัสดุ ตอหนวย รวมคาแรง

1 ทอน 34 570.00 19,380.00 - - 19,380.00 

2 ทอน 20 355.00 7,100.00 - - 7,100.00 

3 กก. 1,505 - - 10.00 15,050.00 15,050.00 

26,480.00 15,050.00 41,530.00 

1 แผน 286 43.00 12,298.00 - - 12,298.00 

2 คู 18 62.00 1,116.00 - - 1,116.00 

3 คู 116 62.00 7,192.00 - - 7,192.00 

4 ตัว 494 2.50 1,235.00 - - 1,235.00 

5 ตร.ม. 110 - - 45.00 4,950.00 4,950.00 

6 ม 41 120.00 4,920.00 45.00 1,845.00 6,765.00 

26,761.00 6,795.00 33,556.00 

1

ตร.ม. 42 650.00 27,300.00 167.00 7,014.00 34,314.00 

27,300.00 7,014.00 34,314.00 

1 ตร.ม. 54 90.00 4,860.00 82.00 4,428.00 9,288.00 

2 ตร.ม. 34 80.00 2,720.00 61.00 2,074.00 4,794.00 

7,580.00 6,502.00 14,082.00 

1 ตร.ม. 53 125.00 6,625.00 80.00 4,240.00 10,865.00 

2 ตร.ม. 9 325.00 2,925.00 86.00 774.00 3,699.00 

3 ตร.ม. 107 60.00 6,420.00 82.00 8,774.00 15,194.00 

4 ตร.ม. 77 70.00 5,390.00 100.00 7,700.00 13,090.00 

5 ม. 51 55.00 2,805.00 44.00 2,244.00 5,049.00 

24,165.00 23,732.00 47,897.00 

โครงการกอสราง : อาคารเครือ่งกําเนิดไฟฟา 100 - 500 KW. (โครงสรางตานแผนดินไหว) 9891+ก.113/ธ.ค./58

สถานท่ีกอสราง  : โรงพยาบาลมะเร็งสุราษธานี  จังหวัดสุราษธานี

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม

1.1.2 งานหลังคา - โครงหลังคา

เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.

เหล็ก C  75 x 45 x 15 x 2.3 มม.

คาแรงประกอบ และติดต้ังโครงหลังคา

รวม (1.2.1)

1.2 งานสถาปตยกรรม

1.2.1 งานหลังคา - โครงหลังคา

กระเบื้องลูกฟกูลอนเล็กสีขาว 0.50 x 1.20 ม.

ครอบปรับมุมกระเบื้องลูกฟกูลอนเล็กสีขาว

ครอบตะเฆสันกระเบื้องลูกฟกูลอนเล็กสีขาว

สลักเกลียวยึดกระเบื้อง

คาแรงมุงหลังคากระเบื้องลูกฟกู

เชิงชายไมเนื้อแข็ง 1" x 6"

รวม (1.2.1)

1.2.2 งานฝาเพดาน

ฝาภายนอกไมเต็ง 1/2" x 2" ตีเวนรอง

เคราไมเนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #

ภายในกรุตาขายกันแมลง

รวม (1.2.2)

1.2.3 งานผิวพ้ืน

ผิวขัดมันเรียบ

ผิวขัดหยาบ

รวม (1.2.3)

1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง

กอซีเมนตบลอก หนา 7 ซม.

ซีเมนตบลอคแบบกันฝนล้ินคู

ฉาบปูนเรียบ

ฉาบปูนโครงสราง

เอ็น-ทับหลัง คสล.

รวม (1.2.4)



แบบเลขท่ี

เอกสารเลขท่ี 0

ตอหนวย รวมวัสดุ ตอหนวย รวมคาแรง

โครงการกอสราง : อาคารเครือ่งกําเนิดไฟฟา 100 - 500 KW. (โครงสรางตานแผนดินไหว) 9891+ก.113/ธ.ค./58

สถานท่ีกอสราง  : โรงพยาบาลมะเร็งสุราษธานี  จังหวัดสุราษธานี

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคาวัสดุ คาแรงงาน ราคารวม

1

ชุด 3 12,850.00 38,550.00 - - 38,550.00 

38,550.00 - 38,550.00 

1 ตร.ม. 202 42.00 8,484.00 30.00 6,060.00 14,544.00 

2 ตร.ม. 52 46.00 2,392.00 35.00 1,820.00 4,212.00 

3 ตร.ม. 138 46.00 6,348.00 35.00 4,830.00 11,178.00 

17,224.00 12,710.00 29,934.00 

1 ชอง 2 1,450.00 2,900.00 600.00 1,200.00 4,100.00 

2,900.00 1,200.00 4,100.00 

1 ชุด 2 540.00 1,080.00 115.00 230.00 1,310.00 

2 ชุด 2 645.00 1,290.00 115.00 230.00 1,520.00 

3 ชุด 1 130.00 130.00 100.00 100.00 230.00 

4 ชุด 4 180.00 720.00 90.00 360.00 1,080.00 

5 ชุด 1 1,730.00 1,730.00 200.00 200.00 1,930.00 

6 จุด 8 300.00 2,400.00 100.00 800.00 3,200.00 

7 เหมา 1 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 2,000.00 

8,850.00 2,420.00 11,270.00 

หมายเหตุ

1.2.5 งานประตู - หนาตาง พรอมอุปกรณ

D1ประตูเหล็กมวน ขนาด 3.00 x 2.50 ม.

ตอนบนโปรงระบายอากาศ

รวม (1.2.5)

1.2.6 งานทาสี

สีอิมัลช่ันชนิดทนสภาวะอากาศ

สีน้ํามัน

สีกันสนิม ( รองพื้น 2 คร้ัง สีน้ํามัน 2 คร้ัง )

รวม (1.2.6)

1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด

ชองระบายอากาศจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา

รวม (1.2.7)

1.3 งานระบบไฟฟา และสือ่สาร

LED (T8) 1 x 10 W. เปลือยติดเพดาน

LED (T8) 1 x 20 W. เปลือยติดเพดาน

สวิทชฝงผนัง  3S

เตารับฝงผนังแบบคู

แผงไฟฟา

เดินสายไฟฟาเดินลอย

สายเมนตไฟฟา

ใชเฉพาะเปนแนวทางในการประมาณราคาเทานั้น

- หากตองการ ใช BOQ.นี้ใหผูเสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา  จะตองลบปริมาณวัสดุและราคาออกกอน

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไมสามารถนําไปใชอางอิงในการกอสรางจริงได ผูเสนอราคาตองเสนอตามรูปแบบ

รวม (1.3)

และเอกสารรายการประกอบแบบท่ีกําหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเปนเอกสารราชการกองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



อาคารเครือ่งกําเนิดไฟฟา 100 - 500 KW.
 (โครงสรางตานแผนดินไหว)

แบบเลขที่
 :

โรงพยาบาลมะเรง็สุราษธานี  จงัหวดัสุราษธานี
เอกสาร
เลขที่

ไมตอกเข็ม ตอกเข็ม คอร.

1

1.1 งานโครงสรางวิศวกรรม
306,364.64 
41,530.00 

1.2 งานสถาปตยกรรม
33,556.00 
34,314.00 
14,082.00 
47,897.00 
38,550.00 
29,934.00 
4,100.00 

1.3 งานระบบไฟฟา และส่ือสาร 11,270.00 

561,597.64 

ลําดับ รายการ
จาํนวนเงนิฐานรากชนิด

หมาย
เหตุ

บัญชีแสดงรายการกอสรางสําหรบังานกอสรางอาคาร

โครงการกอสราง 9891+ก.113/ธ.ค./58

สถานท่ีกอสราง 0

1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด

สวนที ่1  คางานตนทนุ (คํานวณในราคาทนุ)
กลมุงานที ่1
(คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซ่ึงยังไมรวมคาอาํนวยการ 
ดอกเบี้ย กาํไร และภาษ)ี

1.1.1 งานโครงสรางท่ัวไป
1.1.2 งานหลังคา - โครงหลังคา

1.2.1 งานหลังคา - โครงหลังคา
1.2.2 งานฝาเพดาน
1.2.3 งานผิวพื้น
1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง
1.2.5 งานประตู - หนาตาง พรอมอปุกรณ
1.2.6 งานทาสี

รวมคางานกลุมงานที ่1



2

2.1 งานครุภัณฑจัดจาง หรือส่ังทํา - 
2.2 งานตกแตงภายในอาคาร - 

3

3.1 งานภูมิทัศน - 
3.2 งานผังบริเวณ และงานกอสรางประกอบอืน่ๆ - 

- 
561,597.64 

1 งานครุภัณฑจัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ - 
2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพวิเตอร - 

- 

3.1 หมวดคาใชจายพเิศษตามขอกาํหนด เง่ือนไข และความจําเปนตองมี - 

- 

(คิดราคาผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายซ่ึงยังไมรวมคาภาษ)ี

กลมุงานที ่3

รวมคางานกลุมงานที ่3

(คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซ่ึงยังไมรวมคาอาํนวยการ ดอกเบี้ย กาํไร

รวมคางานสวนที ่1
สวนที ่2  หมวดงานครภัุณฑจดัซ้ือ หรอืสัง่ซ้ือ

กลมุงานที ่2

รวมคางานกลุมงานที ่2

(คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซ่ึงยังไมรวมคาอาํนวยการ ดอกเบี้ย กาํไร

(คิดในราคาเหมารวม ซ่ึงรวมคาใชจายและคาภาษไีวดวยแลว)

รวมคางานสวนที ่3

รวมคางานสวนที ่2
สวนที ่3  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (ถามี)



โครงการกอสราง

สถานท่ีกอสราง

แบบเลขท่ี 0 พื้นท่ีอาคาร 54 ตร.ม.

จาํนวน แผน จาํนวนช้ัน 1 ชั้น

กมุภาพนัธ์ 2562

ปรับราคาเมื่อ แจงราคาเมื่อ กมุภาพนัธ์ 2562

ไมตอกเสาเขม็ ตอกเขม็ คอร.

561,597.64

734,064.28

0.00

7 % 0.00

0.00

734,064.28

734,000.00

พื้นท่ีอาคาร 54 ตร.ม. 0 13,593

หมายเหตุ

9891+ก.113/ธ.ค./58 เอกสารเลขท่ี

- หากตองการ ใช BOQ.นี้ใหผูเสนอราคา กรอกรายละเอยีดในการเสนอราคา  จะตองลบปริมาณวัสดุและราคาออกกอน

ใชเฉพาะเปนแนวทางในการประมาณราคาเทานั้น

รวมเงิน (1)+(2)+(3)

( ตัวหนังสือ ) ( ชนิดฐานรากตอกเสาเขม็ คอร. )

1 คางานสวนท่ี 1 คาวัสดุและคาแรงงานหมวดงานกอสราง (ทุน)

ราคารวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)

ประมาณราคาตามแบบ    ปร.4

ราคาคาวัสดุ สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา  กระทรวงพานิชย กรุงเทพมหานคร

ราคาคาแรงงานตามบญัชีคาแรงงาน / คาดําเนินการ สําหรับถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง

2 คางานสวนท่ี 2 หมวดงานครุภัณฑส่ังซ้ือหรือจดัซ้ือ

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง
สวนราชการ  กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อาคารเคร่ืองกาํเนิดไฟฟา 100 - 500 KW. (โครงสรางตานแผนดินไหว)

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษธานี  จงัหวัดสุราษธานี

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตุลาคม  2558

กมุภาพนัธ์ 2562

หลักเกณฑการกาํหนดราคากลางงานกอสราง หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0405.3/ว83  ลว. 15 มีนาคม 2560
FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เง่ือนไข -เงินลวงหนาจาย 0% , -เงินประกนัผลงานหกั 0 % , -ดอกเบีย้เงินกู 6 % , -คาภาษีมูลคาเพิม่ 7 %

ลําดับท่ี รายการ ราคาคากอสรางชนิดฐานราก หมายเหตุ

ราคารวมคา  Factor  F 1.3071

3 คางานสวนท่ี 3  คาใชจายพเิศษตามขอกาํหนด (ถามี)

คิดเปนเงินท้ังส้ินโดยประมาณ

- บญัชีแสดงปริมาณวัสดุเปนเอกสารราชการกองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เฉล่ียราคา บาท / ตร.ม

คา  Factor  F  คิดราคาคากอสรางชนิดฐานรากตอกเสาเขม็ คอร.

ราคาคากอสรางตนฉบบั อาคารเคร่ืองกาํเนิดไฟฟา 100 - 500 KW. (โครงสรางต

านแผนดินไหว)

แบบเลขท่ี 9891+ก.113/ธ.ค./58

วันท่ี    กนัยายน 2561

คณะทํางานจดัทําราคา  งบประมาณป 2562

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

ตามคําส่ังกองแบบแผน ท่ี 81/2560

ลงวันท่ี  15  ธันวาคม  2560

หมายเหตุ  ปรับปรุงราคาเป็นของพาณิชยจ์งัหวดัสุราษฎร์ธานีโดย นายประกิจ   แก้วประเสริฐ ต าแหน่งวศิวกร

โยธาช านาญการ  ลงวนัที่ 18 กุมภาพันธ ์2562

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไมสามารถนําไปใชอางองิในการกอสรางจริงได ผูเสนอราคาตองเสนอตามแบบรูป

และเอกสารรายการประกอบแบบท่ีกาํหนด
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