




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

1.ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างปรบัปรุงถนนรอบโรงพยาบาล จ านวน 1 รายการ 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนภายในโรงพยาบาลมะเร็งสรุาษฎร์ธานี                                                                 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี   9  มีนาคม  2562                                                                       . 

เป็นเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน). 

5. แหล่งท่ีมาของราคากลางคณะกรรมการก าหนดราคากลาง. 

6.  รายชื่อเจา้หน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง  

 6.๑  นายสุริยา  สวัสดี                   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ              ประธานกรรมการ 

6.๒  นายประกจิ  แก้วประเสรฐิ         วิศวกรโยธาช านาญการ                       กรรมการ 

6.๓  นายธวัชชัย  จันทร์ทิน               ช่างอิเล็กทรอนิกส ์                           กรรมการและเลขานุการ 



 

 
 





รายละเอียดปรับปรุงถนนรอบโรงพยาบาล ต าบลขุนทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 รายการ 
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์ 
 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์จ้างก่อสร้างถนนภายในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตารางเมตร  โดยผู้รับจ้างจะต้องส ารวจระดับดินเดิมและระดับก่อสร้างเสนอตัวแทนผู้ว่าจ้าง
ก่อนด าเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจแนวถนนที่จะท าการก่อสร้าง เสนอตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการ  ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ  มีระบบควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดี  
มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ส าหรับการก่อสร้างตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ  
โดยเอกสารประกอบและแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง มีดังนี้ 
 1.  รูปแบบและรายละเอียดก่อสร้างถนนลานจอดรถ      จ านวน  1 แผ่น  
 1.  งานก่อสร้าง 
  -  ให้ก่อสร้าง  ปรับและบดอัด  พื้นผิวจราจรถนนรอบโรงพยาบาล  
  -  ให้ก่อสร้างถนน คสล.(ตามแบบ จ านวน 1 แผ่น) 
  วัสดุพ้ืนถนน 
  วัสดุพ้ืนทาง  หมายถึง  วัสดุหินคลุก (หินโม่) ซึ่งมีขนาดคละกัน สม่ าเสมอจากใหญ่ไปหาเล็กน ามา
เสริม  และได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว  จากช่างควบคุมงานโดยการเกลี่ยแต่งและบดทับให้ถูกต้องตามแนว 
ระดับ  ความลาด  ขนาด  ตลอดจนรูปตัดที่ได้แสดงไว้ในแบบ 
   งานถางป่า ขุดตอ หมายถึง การก าจัดต้นไม้ ตอไม้ พุ่มไม้ เศษไม้ ขยะ วัชพืช และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ 
ต้องการภายในเขตทาง 
  คุณสมบัติหินคลุก 
  หินโม่มวลรวม (Crushed Rock Soil Aggregate Type) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า  หินคลุก ต้อง
เป็นวัสดุที่มีเนื้อแข็ง  เหนียว  ไม่ผุ  ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1.  ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม้  หรือวัชพืชอื่นๆ 
  2.  มีอัตราส่วนมวลคละสม่ าเสมอประกอบด้วยส่วนหยาบและส่วนละเอียด 
  3.  ส่วนหยาบต้องเป็นหินโม่หรือกรวดโม่ 
  4.  ส่วนละเอียดเป็นวัสดุชนิดเดียวกับส่วนหยาบ 

เครื่องจักรและเครื่องมือ 
 ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรยีมเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการด าเนินงานทางด้าน
วัสดุและการก่อสร้างไว้ให้พร้อมที่หน้างาน  ทั้งนี้ต้องเป็นชนิด  ขนาดและอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการท างาน 
-  ในกรณีเสริมพื้นเดิมถ้าช้ันของวัสดุที่จะเสริมน้อยกว่า 10 ซม. ให้ท าการไถคราดผิวดินให้แตกย่อยเป็น

ก้อนเล็กเสียก่อน  เพื่อให้มีการยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุ 
- ในกรณีปรับแต่งพื้นเดิมถ้าตัดถึงระดับแล้วแต่ปรากฏว่าคุณสมบัติของวัสดุในช้ันนั้นๆ ไม่ได้ตามเกณฑ์

หรือไม่มีเสถียรภาพเพียงพอให้ท าการตัดลงไปอีก  และน าวัสดุที่เหมาะสมมาใส่แทนจนใช้การได้ 
- ให้ใช้ Mortor-Grader หรือเครื่องมือชนิดอื่นที่เหมาะสมซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรท า

การปรับแต่งพื้นผิวเดิม  ตลอดความกว้างและความยาวของลานจอดรถ  เกลี่ยแต่งช้ันพื้นทางเดิมให้เรยีบ
สม่ าเสมอ  จนทั่วผิวหน้าแล้วบดอัดด้วยรถบด ล้อเหล็กที่มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 230 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร  ให้แน่นจนได้ค่า ซี.บี.อาร์ ความแน่นไม่ต่ ากว่า 95% ในกรณีที่ต้องปรับระดับสูงเกิน 12.5 
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ซม. การเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัดให้กระท าเป็นหลายช้ันความหนาแต่ละช้ันให้เฉลี่ยช้ันละประมาณเท่าๆ 
กัน และภายหลังจากการปรับบดอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีผิวหน้าแน่นเรียบเสมอได้ระดับตามที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างก าหนดและมีรูปตัด ความลาดเอียงถูกต้องตามแบบ 

การทดสอบความแน่นของการบดทับ 
-  ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบ ค่า ซี.บี.อาร์ จากห้องทดลอง (Lab C.B.R) ไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยมี

ใบรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เช่ือถือ  

งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-  งานผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ใช้คอนกรีตปูนซีเมนต์ ให้ใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready 

Mixed Concrete) โดยต้องมีก าลังอัดที่อายุ 28 วัน ของตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.และมี
ค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump) 5±2.5 ซม. 

- เหล็กเสริม ผิวทางคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมจะต้องมีแผงลวดตาข่ายหรือตะแกรงเหล็กเส้นและจะต้องมี
เหล็กเดือย เหล็กยึดและส่วนประกอบอื่นๆ ที่จ าเป็นตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ ปลายแผงลวดตาข่ายหรือ
ตะแกรงเหล็กจะต้องอยู่ห่างจากขอบแผงคอนกรีตทกุด้าน ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เหล็กเสริมคอนกรีตต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้ 

- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม ไม่เปื้อนสิ่ง
สกปรกอื่นใด ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปีก ลูกคลื่น สามารถทนต่อการดัดเย็น โดยไม่มีรอยปริเกิดข้ึนตามผิวมี
ลักษณะตรงไม่คดงอและเป็นชนิดที่ตรงกับที่ก าหนดไว้ในแบบรูป มี คุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ เหล็กเส้นกลม (Round Bar) 
เป็นเหล็กชนิด SR-24 มอก. 20-2537  เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) เป็นเหล็กชนิด SD-30 มอก. 
24-3536 

- ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเช่ือมติดเสริมคอนกรีต (WELDED STEEL WIRE FABRIC FOR CONCRETE 
REINFORCEMENT) มี ข น า ด ต ร ง กั บ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น แ บ บ รู ป แ ล ะ มี คุ ณ ส ม บั ติ ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 737-2531 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างแผงลวดตาข่ายให้ผู้ควบคุมงาน 
ตรวจสอบรายการรายละเอียดต่างๆ ให้ไดตามมาตรฐานก่อนที่จะน าไปใช้งาน ระหว่างแผงให้ใช้ระยะ
ทาบกับ 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวด 

- วัสดุยารอยต่อ (JOINT SEALANT) เป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติหยุ่นตัวและเกาะติด สามารถท าให้เหลวได้โดย
การให้ความร้อนและเทลงในรอยต่อได้สม่ าเสมอไม่ขาดตอนหรือเกิดโพรงอากาศ ไม่ไหลออกนอกรอยต่อ
หรือติดล้อยานพาหนะ โดยทั่วไปหากแบบรูปหรือรายการก่อสร้างมิได้ก าหนดไว้เป็นเฉพาะแล้วให้ใช้วัสดุ
ยารอยต่อคอนกรีตชนิดเทร้อน ซึ่งมีคุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ และ ฯลฯ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน (มอก. 479-2536) 

- ต้องท าการทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกวันที่มีการเทคอนกรีตอย่างน้อย 4 
ครั้งต่อวัน ถ้าหากการเทคอนกรีตไม่ครบวันหรือเทไม่ติดต่อกันโดยตลอดให้ท าการทดสอบทุกครั้งที่มีการ
เทคอนกรีต 

 
     
 



แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
สิ่งก่อสร้าง      ปรับปรุงถนนรอบโรงพยาบาล จ านวน 1 รายการ 
สถานที่ก่อสร้าง      โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี   
ราคาค่าก่อสร้าง      100% 
ระยะเวลาก่อสร้าง    45 (สี่สิบห้า)  วัน   
การก่อสร้างแบ่งเป็น  1 (หนึง่)  งวด   
 
งวดท่ี 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินรอ้ยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาจ้าง 
          จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รบัจ้างได้ท าการก่อสร้างถนนรอบโรงพยาบาลแล้วเสร็จทั้งหมด 
          เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาช่างโดยใช้รูปแบบรายการกอ่สร้าง 
          และสัญญาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ    
 







รายการประมาณราคาค�าก�อสร�าง ถนนภายในโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร�ธานี แบบเลขที่ (แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ปร.4 แผ�นที่ 1/1

สถานที่ก�อสร�าง โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร�ธานี

งาน  - สํานักการช�าง รายการเลขที่ 

ประมาณการโดย นายประกิจ  แก�วประเสริฐ วันที่ 9  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2562            เทศบาลนครสุราษฎร�ธานี

ค�าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน ราคาต�อหน�วย จํานวนเงิน

1 งานปรับเกลี่ยรองพื้นทาง 1224 ตร.ม.

2 งานปรับทรายพื้นทางหนา 2-3 ซม. 31 ลบ.ม.

3 งานเข�าแบบขอบถนนคิด 10% 78 ม. 

4 งานเทคอนกรีตผิวทางหนา 0.125 ม. 153 ลบ.ม.

5 งานเหล็กตะแกรง RB6 2425 กก.

6 งานเหล็ก DOWEL RB19 2440 กก.

7 งานเหล็กเสริมมุม RB9 212 กก.

8

งานบดอัดรองพื้นทางรับ น้ําหนักได�มากกว�า15 
ตัน/ตร.ม. พร�อมทดสอบ@ 25 ม. 1224 ตร.ม.

9 งานหยอดยางรอยต�อ 244 ม. 

ค�าวัสดุ + ค�าแรง

Factor F   =  1.2000

รวม

ค�าวัสดุสิ่งของ ค�าแรงงาน
ลําดับที่ รายการ จํานวน หน�วยนับ



1 งานวางท�อ คสล.Dia 1.2 N. ช้ัน 3 พร�อมอุดรอยต�อ 12 ม. 

2

งาน Slope Protection ปากท�อหนา 10 ซม.เต็ม

หน�ารางมุม 45◦
2 จุด

3 รื้อกําแพงและขนทิ้ง 1 งาน

ค�าวัสดุ + ค�าแรง


	1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบ รพ.
	2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบ รพ.
	3. ตารางราคากลาง
	4. แบบถนนรอบโรงพยาบาล
	5. รายละเอียดtorก่อสร้างถนนรอบโรงพยาบาล
	6. งวดงาน
	7. ปร.4 แบบถนนรอบโรงพยาบาล
	8.  ปร.4 แบบถนนรอบโรงพยาบาล แบบใส่ตัวเลข



