
แบบ ปร. 4 

ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ  ส าหรับจอดรถ 8 คนั 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  ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ(ถา้มี)

(คิดในราคาเหมารวม ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายและค่าภาษีไวด้ว้ยแลว้)
1 ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข และความจ าเป็นตอ้งมี

-                                

หมายเหตุ
 - ปริมาณใน BOQ น้ีไม่สามารถน าไปใชใ้นการอา้งอิงในการก่อสร้างจริงได ้ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอตามรูปแบบและ

เอกสารรายการประกอบแบบท่ีก าหนด
 - ราคาอา้งอิงจาก  1.บญัชีราคาค่าวสัดุและค่าแรงงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพฐ

                     2.ราคากลางวสัดุก่อสร้างของกรมบญัชีกลาง เดือนเมษายน  2564 ของกรุงเทพมหานคร
                     3.บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 ของส านกังบประมาณ
                     3.หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางานก่อสร้าง(ฉบบัปรับปรุง)

รวมค่างานส่วนที่ 1

รวมค่างานส่วนที่ 2

รวมค่างานส่วนที่ 3

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

 จ านวนเงนิ หมายเหตุล าดบัที่ รายการ



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ  ส าหรับจอดรถ 8 คนั 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 10.00             ลบ.ม
ทรายหยาบ 1.00               ลบ.ม
คอนกรีตหยาบ 0.50               ลบ.ม
คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงกระบอก 4.50               ลบ.ม
ไมแ้บบ 20.00             ตร.ม
เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต

DB 20 มม 150.00           กก.
DB 12 มม 369.60           กก.
RB 9 มม 25.20             กก.
ลวดผกูเหลก็ 16.34             กก.

งานโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ
H-298*149*5.5*8 mm (32 กก/ม) 1,843.20        กก.
แป C-100x50x20x3.2 มม@1.50 m (5.50 กก/ม) 950.40           กก.
เหลก็แผน่ขนาด 200x350x12 มม 5.00               ช้ิน
BOLT M20 Grade 5.8 20.00             ชุด
งานทาสีกนัสนิมและสีน ้ามนั 144.00           ตร.ม
Non Shrink Grout 0.025 ม. 5.00               ชุด

งานดินเดิมปรับระดบัอดัแน่น 149.50           ตร.ม
คอนกรีตกั้นลอ้ส าเร็จรูปเสริมเหลก็ดา้นใน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร ใชแ้คลม้ป์รัด 8.00               ช้ิน

1.1.2 งานสถาปัตยกรรม
วสัดุมุงหลงัคา

หลงัคา Metal Sheet ลอน 760  หนา 0.47 มม. 161.00           ตร.ม
ครอบเมทลัชีท 87.00             เมตร
รางระบายน ้าสเตนเลส เกรด 304 23.00             เมตร

ที่หยุดล้อ 8.00               ช้ิน

1.1.3 งานระบบสุขาภิบาล  
งานระบบระบายน ้าฝน

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

รวมหมวดงานโครงสร้าง

รวมราคางานสถาปัตยกรรม



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ  ส าหรับจอดรถ 8 คนั จ านวน 1 หลงั แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

Roof Drain
 - Roof Drain ขนาด 100 มิลลิเมตร 3.00               ชุด

ท่อน ้าทิ้ง ชนิด PVC Class 8.5
 - ท่อ PVC ขนาด 100 มิลลิเมตร 26.00             เมตร
 - คา่ขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 50% ของราคาท่อ 1.00               เหมา
 - คา่แรงยดึท่อคิด 20% ของราคาอุปกรณ์ท่อ 1.00               เหมา

1.1.4 งานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร
งานแผงสวทิช์ย่อยและเซอร์กติ เบรคเกอร์ 

เบรกเกอร์ 
 - CB 16A 1P 1.00               ชุด

งานสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าชนิด NYY
   -    2.5 มม² 180.00           เมตร
   - Accessories 1.00               เหมา

งานรางเดินสายไฟฟ้า 
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE
   -   11/4 น้ิว 60.00             เมตร
   -  Fitting 1.00               เหมา
   -  Hanger & Support 1.00               เหมา
ท่ออ่อน
   -  1/2 น้ิว 8.00               เมตร
   -  Fitting 1.00               เหมา
   -  Hanger & support 1.00               เหมา

งานสวิทชแ์ละเตา้รับ
เตา้รับไฟฟ้า
   -  สวิตซ์กนัน ้า 1.00               ชุด

งานโคมไฟฟ้า 
โคมโลหะเคลือบสี กรอบพลาสติก หลอด FL 1*18W T8 LED 4.00               ชุด

รวมราคางานระบบสุขาภิบาล และดบัเพลงิ

รวมราคางานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร


