
แบบ ปร. 4 

ราคากลางค่าก่อสร้าง บา้นพกัขา้ราชการ(ทาวนเ์ฮา้ส์) จ านวน 8 หน่วย  จ  านวน 1 หลงั แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง เอกสารเลขท่ี

ส่วนที่ 1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน)
กลุ่มงานที่ 1

1.1 งานโครงสร้าง -                                   
1.2 งานสถาปัตยกรรม -                                   
1.3 งานระบบสุขาภิบาล  -                                   
1.4 งานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร ในอาคาร -                                   

รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 -                                   
กลุ่มงานที่ 2

2.1 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ -                                   
2.2 งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ -                                   

รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 -                                   
กลุ่มงานที่ 3

3.1 งานครุภณัฑส์ัง่ท  า(จดัจา้ง)หรือครุภณัฑ ์BUIL-IN และงานตกแต่งภายในอาคาร -                                   
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 -                                   

กลุ่มงานที่ 4
4.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ -                                   
4.2 งานระบบไฟฟ้าและส่ือสารบริเวณ -                                   
4.3 งานภูมิทศัน์ -                                   

รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4 -                                   
-                                   

ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภณัฑ์จัดซื้อ หรือส่ังซื้อ
2.1 งานครุภณัฑส์ัง่ซ้ือหรือจดัซ้ือ(ครุภณัฑล์อยตวั) -                                   
2.2 ครุภณัฑติ์ดตั้งโดยมีผลกระทบต่องานส่วนอ่ืน เช่นระบบรักษาความปลอดภยั ระบบคอมพิวเตอร์ -                                   

-                                   
ส่วนท่ี 3  คา่ใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ(ถา้มี)

(คิดในราคาเหมารวม ซ่ึงรวมคา่ใชจ่้ายและคา่ภาษีไวด้ว้ยแลว้)
1 คา่ใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข และความจ าเป็นตอ้งมี

-                                   

หมายเหตุ
 - ปริมาณใน BOQ น้ีไมส่ามารถน าไปใชใ้นการอา้งอิงในการก่อสร้างจริงได ้ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอตามรูปแบบและ

เอกสารรายการประกอบแบบท่ีก าหนด
 - ราคาอา้งอิงจาก  1.บญัชีราคาคา่วสัดุและคา่แรงงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สพฐ

                     2.ราคากลางวสัดุก่อสร้างของกรมบญัชีกลาง เดือนสิงหาคม 2564  ของนครปฐม
                    3.ราคากลางวสัดุก่อสร้างของกรมบญัชีกลาง เดือนสิงหาคม 2564  ของกรุงเทพมหานคร
                    4.บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 ของส านกังบประมาณ
                     5.หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง(ฉบบัปรับปรุง)ตุลาคม 2560

รวมค่างานส่วนที่ 1

รวมค่างานส่วนที่ 2

รวมค่างานส่วนที่ 3

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

 จ านวนเงนิ หมายเหตุล าดบัที่ รายการ



ราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ(ทาวน์เฮ้าส์) จ านวน 8 หน่วย  จ านวน 1 หลงั แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

1.1.กลุ่มงานที ่1
1.1.1 งานโครงสร้างวศิวกรรม

งานดินขดุ/ถมกลบั 102.50           ลบ.ม
เสาเขม็ส่ีเหล่ียมขนาด 0.22x0.22 ยาวไม่เกิน 16.00 ม. 32.00             ตน้
สกดัหวัเสาเขม็ 32.00             ตน้
ทรายหยาบ 18.13             ลบ.ม
คอนกรีตหยาบ 3.82               ลบ.ม
คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงกระบอก 104.20           ลบ.ม
ไมแ้บบ (คิดใช ้70%) 470.00           ลบ.ฟ
คา่แรงไมแ้บบ 698.00           ตร.ม
ไมค้ร่าวยดึแบบ 193.00           ลบ.ฟ
เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต

DB 20 มม 6,315.94        กก.
DB 16 มม 444.64           กก.
DB 12 มม 6,420.16        กก.
RB 9 มม 1,370.46        กก.
ลวดผกูเหลก็ 436.54           กก.
WireMesh 4mm@020# 295.00           ตรม

SOLID PLANK รับน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัไม่นอ้ยกวา่ 420 กก/ตรม 200.00           ตรม
งานโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ

เหลก็ H-150x75x5x7 mm  (14.00 กก/ม) 1,764.00        กก.
แป C-150x50x20x2.3 มม@1.50 m 1,458.24        กก.
เหลก็แผน่ขนาด 150x150x9 มม 20.00             ช้ิน
งานทาสีกนัสนิมและสีน ้ามนั 285.00           ตร.ม

1.1.2 งานสถาปัตยกรรม
งานวสัดุปูพืน้

F1 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวท าคอนกรีตพิมพล์าย Corbel Stone สีเทาเขม้ เคลือบเงา 124.00           ตร.ม
F2 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้60x60 ชนิดผิวดา้นก่ึงเงา สีครีม 212.00           ตร.ม
F3 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้60x60 ชนิดผิวดา้นกนัล่ืน สีครีม 61.54             ตร.ม
F4 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขดัเรียบ ผสมน ้ายากนัซึม 62.00             ตร.ม

รวมหมวดงานโครงสร้าง

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน



ราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ(ทาวน์เฮ้าส์) จ านวน 8 หน่วย  จ านวน 1 หลงั แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน

F5 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูกระเบ้ืองยางลายไม ้ 144.26           ตร.ม
งานวสัดุผนงั

ผนงัก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม 631.00           ตร.ม
ผนงัก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม 232.00           ตร.ม
เสาเอน็ ทบัหลงั ขนาด 7.5x10 ซม 657.00           เมตร
เสาเอน็ ทบัหลงั ขนาด 15x10 ซม 657.00           เมตร
ผนงัฉาบปูนเรียบ ภายนอก  709.00           ตร.ม
ผนงัฉาบปูนเรียบ ภายใน 962.00           ตร.ม
ฉาบโครงสร้างเสา 93.35             ตร.ม

P1b ผนงักรุสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม เซาะร่อง 3 น้ิว  54.64             ตร.ม
P3+P3a ผนงักรุกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 30*30 ซม  ผิวมนั สีครีม 108.00           ตร.ม

P4 ผนงัตะแกรงเหลก็ฉีก รุ่น XS-42 ชุบสีน ้ามนัโครงคร่าวเหลก็รูปพรรณ ทาสีน ้ามนั 14.10             ตร.ม
P5 ผนงัตกแต่งกรุสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม โครงคร่าวเหลก็รูปพรรณทาสี 60.00             ตร.ม
P6 ผนงักรุสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม เซาะร่อง 3 น้ิว  32.00             ตร.ม

งานฝ้าเพดาน
C1  ทอ้งฝ้า ค.ส.ล. ฉาบเรียบ 45.00             ตร.ม
C2 ฝ้ายบิซัม่บอร์ด หนา 9 มม ชนิดมีฟอยด ์ขอบลาด โครงคร่าวเหลก็ชุบสังกะสี 392.00           ตร.ม
C3 ฝ้ายบิซัม่บอร์ด หนา 9 มม ชนิดกนัช้ืน ขอบลาด โครงคร่าวเหลก็ชุบสังกะสี 50.00             ตร.ม
C4 ฝ้าสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. รุ่นเซาะร่อง 142.00           ตร.ม

วสัดุมุงหลงัคา ระบายอากาศ โครงคร่าวเหลก็ชุบสังกะสี
หลงัคา Metal Sheet ลอน 760  หนา 0.47 มม. 370.00           ตร.ม
ฉนวนกนัความร้อน PU FOAM หนา 50 mm 370.00           ตร.ม
ครอบเมทลัชีท 107.00           เมตร
เชิงชายไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 3/4"x8 " +ปิดทบัเชิงชายไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 1/2"x6 " 102.00           เมตร

ประตู-หน้าต่าง
D1 ประตูบานเล่ือนคู่ +ช่องแสงติดตาย ขนาด 4.45*2.2 ม.อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 8 มม 4.00               ชุด
D2 ประตูบานเปิดเด่ียว ขนาดบาน uPVC 0.80*2.00 ม. วงกบuPVC 8.00               ชุด
D3 ประตูบานเปิดเด่ียว ขนาดบาน uPVC 0.870*2.00 ม. มีเกลด็ระบายล่าง วงกบuPVC 8.00               ชุด
D4 ประตูบานเล่ือนสลบั ขนาด 1.60*2.2 ม.อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 8 มม 4.00               ชุด
D4a ประตูบานเล่ือนสลบั ขนาด 1.35*2.2 ม.อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 8 มม 8.00               ชุด
W1 หนา้ต่างบานเล่ือนสลบั+ติดตาย ขนาด 2.05*1.80 ม. อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 6 มม 2.00               ชุด
W2 หนา้ต่างบานเล่ือนสลบั+ติดตาย ขนาด 1.50*1.80 ม. อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 6 มม 6.00               ชุด
W3 หนา้ต่างบานเล่ือนสลบั ขนาด 1.50*0.80 ม. อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 6 มม 2.00               ชุด



ราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ(ทาวน์เฮ้าส์) จ านวน 8 หน่วย  จ านวน 1 หลงั แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 
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และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน

W4 หนา้ต่างบานเล่ือนสลบั ขนาด 1.20*1.15 ม. อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 6 มม 4.00               ชุด
W4a หนา้ต่างบานเล่ือนสลบั ขนาด 1.50*1.15 ม. อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 6 มม 8.00               ชุด
W5 หนา้ต่างบานกระทุง้ขนาด 0.90*0.60 ม   อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 6 มม 6.00               ชุด
W6 หนา้ต่างบานกระทุง้ขนาด 1.30*0.60 ม   อลูมิเนียมอโนไดซ์สีด า กระจกเขียวใส 6 มม 4.00               ชุด

งานทาสี
สีทาภายนอก 709.00           ตร.ม
สีทาภายใน 962.00           ตร.ม
สีทาฝ้าเพดาน 778.00           ตร.ม

งานสุขภัณฑ์
ชกัโครกแบบมีหมอ้น ้า 8.00               ชุด
สายฉีดช าระ 8.00               ชุด
อ่างลา้งหนา้ชนิดแขวนผนงั พร้อมอุปกรณ์ 8.00               ชุด
กอ็กอ่างลา้งหนา้ 8.00               ชุด
Stop Valve 24.00             ชุด
กอ็กลา้งพ้ืน 8.00               ชุด
Floor Drain 8.00               ชุด
กระจกเงา ขนาด 0.80x0.60 เมตร 8.00               ชุด
ท่ีใส่กระดาษช าระ 8.00               ชุด
ท่ีวางสบู่ 8.00               ชุด
ราวแขวนผา้ 8.00               ชุด

งานบันได
  -   บันได 1

ชานพกัปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้60x60 ชนิดผิวมนั สีครีม 5.76               ตร.ม
ขั้นบนัได ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้60x60 ชนิดผิวมนั สีครีม 86.40             เมตร
ฉาบทอ้งบนัได 26.40             ตร.ม
จมูกบนัได PVC 86.40             เมตร
ราวบนัไดเหลก็รูปพรรณ ทาสีน ้ามนั 48.00             เมตร

งานอื่นๆ
แผงตกแต่ง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.25 เมตร ทาสีน ้าอะคริลิค 63.00             เมตร
แผงตกแต่ง ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.40 เมตร ทาสีน ้าอะคริลิค 44.00             เมตร
ขอบ ค.ส.ล. กนัน ้า ขนาด 0.10x0.10 ม 20.00             เมตร
ร่อง PVC กนัน ้ายอ้น ขนาด 10 มม. 20.00             เมตร
เหลก็กล่องตกแต่ง 100x50x1.6 มม ทาสีน ้ามนั 20.00             เมตร
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ราวระเบียงกนัตกเหลก็รูปพรรณ สูง 1.00 เมตร ทาสีน ้ามนั 7.90               เมตร
บวั ค.ส.ล. ขอบหนา้ต่าง ขนาด 0.10x0.10 ม 45.00             เมตร

1.1.3 งานระบบสุขาภิบาล  
งานระบบน ้าประปา

เมนระบบน ้าประปา
 - มิเตอร์น ้า ขนาด 1/2 น้ิว 4.00               ชุด
 - ชุดถงัเกบ็น ้าสเตนเลส วางบนดิน 1100 ลิตร 4.00               ชุด
 - ป๊ัมน ้าอตัโนมติั ขนาด 350 วตัต์ 4.00               ชุด
อุปกรณ์และวาลว์
 - Check Valve ขนาด 20 มิลลิเมตร 4.00               ชุด
 - Gate Valve ขนาด 25 มิลลิเมตร 8.00               ชุด
 - Gate Valve ขนาด 20 มิลลิเมตร 20.00             ชุด
 - Stop Valve ขนาด 15 มิลลิเมตร 16.00             ชุด
 - กอ๊กน ้า ขนาด 15 มิลลิเมตร 12.00             ชุด
ท่อน ้าประปา ชนิด PPR PN10 SDR11
 - ท่อ PPR ขนาด 25 มิลลิเมตร 43.00             เมตร
 - ท่อ PPR ขนาด 20 มิลลิเมตร 312.00           เมตร
 - ท่อ PPR ขนาด 15 มิลลิเมตร 24.00             เมตร
 - คา่ขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 50% ของราคาท่อ 1.00               เหมา
 - คา่แรงยดึท่อคิด 20% ของราคาอุปกรณ์ท่อ 1.00               เหมา

งานระบบน ้าทิ้ง
เมนระบบน ้าทิ้ง
      - ถงับ าบดัน ้าเสีย ขนาด 1600 ลิตร/วนั แบบไม่เติมอากาศ 4.00               ชุด
     - ถงัดกัไขมนัใตเ้คา้เตอร์ ขนาด 30 ลิตร 4.00               ชุด
    - ฐานรับถงับ าบดั 4.00               ฐาน
ท่อน ้าทิ้ง ชนิด PVC Class 8.5
    - ท่อ PVC ขนาด 100 มิลลิเมตร 14.00             เมตร
    - ท่อ PVC ขนาด 80 มิลลิเมตร 504.00           เมตร
    - ท่อ PVC ขนาด 50 มิลลิเมตร 228.00           เมตร
    - คา่ขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 50% ของราคาท่อ 1.00               เหมา
    - คา่แรงยดึท่อคิด 20% ของราคาอุปกรณ์ท่อ 1.00               เหมา

รวมราคางานสถาปัตยกรรม



ราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ(ทาวน์เฮ้าส์) จ านวน 8 หน่วย  จ านวน 1 หลงั แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน

ระบบท่อน ้าทิ้งครัว
ท่อน ้าทิ้งครัว ชนิด PVC Class 8.5
    - ท่อ PVC ขนาด 50 มิลลิเมตร 14.00             เมตร
   - คา่ขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 50% ของราคาท่อ 1.00               เหมา
   - คา่แรงยดึท่อคิด 20% ของราคาอุปกรณ์ท่อ 1.00               เหมา
ระบบท่อน ้าโสโครก
ท่อน ้าโสโครก ชนิด PVC Class 8.5
   - ท่อ PVC ขนาด 100 มิลลิเมตร 194.00           เมตร
   - คา่ขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 50% ของราคาท่อ 1.00               เหมา
ระบบท่อเติมอากาศ
ท่อเติมอากาศ ชนิด PVC Class 8.5
   - ท่อ VTR ขนาด 50 มิลลิเมตร ระบายอากาศชั้นหลงัคา 4.00               ชุด
   - ท่อ PVC ขนาด 50 มิลลิเมตร 120.00           เมตร
   - ท่อ PVC ขนาด 40 มิลลิเมตร 14.00             เมตร
   - คา่ขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 50% ของราคาท่อ 1.00               เหมา
Floor Clean Out
  - ขนาด 100 มิลลิเมตร 4.00               ชุด
Floor Drain 
  - ขนาด 50 มิลลิเมตร 16.00             ชุด

งานระบบระบายน ้าฝน
Roof Drain
 - Roof Drain ขนาด 65 มิลลิเมตร 4.00               ชุด
 - Roof Drain ขนาด 50 มิลลิเมตร 4.00               ชุด
ท่อน ้าทิ้ง ชนิด PVC Class 8.5
 - ท่อ PVC ขนาด 65 มิลลิเมตร 70.00             เมตร
 - ท่อ PVC ขนาด 50 มิลลิเมตร 46.00             เมตร
   - คา่ขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 30% ของราคาท่อ 1.00               เหมา

1.1.4 งานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร
งานเมนไฟฟ้าเข้าโครงการ

สายไฟฟ้าชนิด NYY
   -    16   มม² 440.00           เมตร

รวมราคางานระบบสุขาภิบาล และดบัเพลงิ



ราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ(ทาวน์เฮ้าส์) จ านวน 8 หน่วย  จ านวน 1 หลงั แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน

   - Accessories คิด 20% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE
   -   11/2 น้ิว 176.00           เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของคา่วสัดุ คา่แรงคิด 30% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา

งานแผงสวิทชย์อ่ยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ 
ตูค้อนซูเมอร์ยนิูต  พร้อมเซอร์กิต เบรคเกอร์ (14 ช่อง) 4.00               ชุด
มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)A 4.00               ชุด

งานสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าชนิด IEC01
   -    2.5 มม² 5,532.00        เมตร
   -    4   มม² 1,441.00        เมตร
   -    6   มม² 198.00           เมตร
   - Accessories คิด 20% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา

งานรางเดินสายไฟฟ้า 
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT
   -   1/2 น้ิว 2,194.00        เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของคา่วสัดุ คา่แรงคิด 30% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC
   -  1 1/2 น้ิว 45.00             เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของคา่วสัดุ คา่แรงคิด 30% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา
ท่ออ่อน
   -  1/2 น้ิว 164.00           เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของคา่วสัดุ คา่แรงคิด 30% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา

งานสวิทชแ์ละเตา้รับ
เตา้รับไฟฟ้า
   -  สวิตซ์ 56.00             ชุด
   -  สวิตซ์ 2 ทาง 16.00             ชุด
   -  เตา้รับไฟฟ้าแบบคู่พร้อมกราวด์ 52.00             ชุด
   -  เตา้รับไฟฟ้ากนัน ้าแบบคู่พร้อมกราวด์ 12.00             ชุด
   -  Junction Box 4.00               ชุด

งานโคมไฟฟ้า 
โคมไฟดาวน์ไลท์ 148.00           ชุด

งานระบบโทรศพัท์



ราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ(ทาวน์เฮ้าส์) จ านวน 8 หน่วย  จ านวน 1 หลงั แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน

ตู ้TC 10 Pair 4.00               ชุด
เตา้รับโทรศพัท์ 4.00               ชุด
สายไฟฟ้า
   - UTP CAT6 220.00           เมตร
   - Accessories คิด 20% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT
   -   1/2 น้ิว 40.00             เมตร
   -  Hanger & Support 1.00               เหมา
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE
   -   1 น้ิว 352.00           เมตร
   -  Hanger & Support 1.00               เหมา

งานระบบเสาอากาศโทรทศัน์รวม 
จานรับสัญญาณดาวเทียม Dia 1.85 ม พร้อมหวัรับสัญญาณ 4.00               ชุด
TV Box 4.00               ชุด
เตา้รับโทรทศัน์ 12.00             ชุด
สายไฟฟ้า (Cable)
 - RG-6 141.00           เมตร
   - Accessories คิด 20% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา
ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)
 - EMT Dia 3/4"  6.00               เมตร
 - EMT Dia 1/2"  202.00           เมตร
 - Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของคา่วสัดุ คา่แรงคิด 30% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา
Testing & Commissioning 1.00               เหมา

2.กลุ่มงานที่ 2 
งานระบบปรับอากาศ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด Split Type
 - ขนาด 18,000 BTU 12.00             ชุด
 - ขนาด 20,000 BTU 4.00               ชุด
ท่อน ้ายาชนิดทองแดง
 - ขนาด 1/4 น้ิว 22.00             เมตร
 - ขนาด 3/8 น้ิว 123.00           เมตร

รวมราคางานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร



ราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ(ทาวน์เฮ้าส์) จ านวน 8 หน่วย  จ านวน 1 หลงั แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน

 - ขนาด 1/2 น้ิว 22.00             เมตร
 - ขนาด 5/8 น้ิว 70.00             เมตร
 - ขนาด 3/4 น้ิว 53.00             เมตร
อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง คิด 20%  ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา
ท่อน ้าทิ้งชนิด PVC
 - ขนาด 3/4 น้ิว 145.00           เมตร
อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC 1.00               เหมา
ฉนวนหุ้มท่อน ้ายา
 - ขนาด 1/4 น้ิว 22.00             เมตร
 - ขนาด 3/8 น้ิว 123.00           เมตร
 - ขนาด 1/2 น้ิว 22.00             เมตร
 - ขนาด 5/8 น้ิว 70.00             เมตร
 - ขนาด 3/4 น้ิว 53.00             เมตร
เทปกาวและอุปกรณ์ประกอบ คิด 20% ของคา่วสัดุ 1.00               เหมา

งานระบบระบายอากาศและไอเสีย
เคร่ืองพดัลมระบายอากาศ
 - EF-AX-01-03 (50 CFM) 12.00             ชุด
ท่อ Duct 4''x4'' 62.00             ตร.ฟ.
อุปกรณ์ประกอบท่อ Duct 1.00               เหมา
ตะแกรงระบายอากาศ
 - 4x4 น้ิว 12.00             ชุด

งานระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ท่อร้อยสายและสายไฟ เคร่ืองปรับอากาศ 1.00               เหมา
ท่อร้อยสายและสายไฟ ควบคุมเคร่ืองระบายอากาศ 1.00               เหมา
ทดสอบการท างานทั้งระบบ 1.00               เหมา

3.กลุ่มงานที่ 3

4.กลุ่มงานที่ 4
งานภูมิทัศน์

ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป สูงรวม 2.00 เมตร แบบไม่มีก าแพงกนัดิน ระยะห่างช่วงเสา 3.00 เมตร

รวมราคางาน CCTV SYSTEM

รวมราคากลุ่มงานที่ 3



ราคากลางค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ(ทาวน์เฮ้าส์) จ านวน 8 หน่วย  จ านวน 1 หลงั แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน

เสาเขม็ I-0.15x0.15x6.00 m 34.00             ตน้
เสาเขม็ I-0.15x0.15x8.00 m 34.00             ตน้
ร้ัวคอนกรีตส าเร็จรูป สูงรวม 2.00 เมตร 84.00             เมตร

ประตูร้ัวดา้นหนา้ ตามแบบรูปรายการ
ประตูบา้นเฟ้ียมเหลก็ ชุบสีน ้ามนั ยาว 5.00 เมตร สูง 1.70 เมตรพร้อมอุปกรณ์ตามแบบ 4.00               ชุด

2.ส่วนงานที่ 2 
ครุภัณฑ์ลอยตัว

T1 โตะ๊กลางรับแขก 1.00               ชุด
SF3 โซฟาชุดรับแขกแบบ 3 ท่ีนัง่ 1.00               ชุด
SF2 โซฟาชุดรับแขกแบบ 2 ท่ีนัง่ 1.00               ชุด
SF1 โซฟาชุดรับแขกแบบ 1 ท่ีนัง่ 1.00               ชุด
T2  ตูว้างทีวี ห้องนัง่เล่น 1.00               ชุด
T3 โตะ๊อาหาร 1.00               ชุด
C1 เกา้อ้ีส าหรับโตะ๊อาหาร 6.00               ชุด
CT1 ชุดครัวส าเร็จรูป CT1 -                 ชุด
CT2 ชุดครัวส าเร็จรูป CT2 -                 ชุด
CT3 ชุดครัวส าเร็จรูป CT3 1.00               ชุด
CL1 ตูเ้ส้ือผา้ 4.00               ชุด
B1 เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต 3.00               ชุด

ฟูกยางพาราหุ้มหนงั 3.00               ชุด
T4 ตูข้า้งเตียง 6.00               ชุด

งานครุภัณฑ์ส่ังท า(จดัจ้าง)และงานตกแต่งภายใน
ผา้ม่านชนิดมีซบัในกนัเสียงและแสง 195.00           ตร.หลา

-                       -                      -                      รวมราคางาน ครุภัณฑ์ลอยตัว

รวมราคากลุ่มงานที่ 4


