






























































แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ จางกอสรางอาคารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ขนาดเล็ก แบบเลขท่ี ลป.001-63 
1. หนวยงานเจาของโครงการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมแปน อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,200,000 บาท (สองลานสองแสนบาทถวน) 

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  กอสรางอาคารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ขนาดเล็ก                  

แบบเลขท่ี ลป.001-63  สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมแปน อําเภองาว จังหวัดลําปาง   

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 9 เมษายน 2564 เปนเงิน 2,200,000 บาท 

    อนุมัติใชวันท่ี  3  พฤษภาคม  2564 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

    5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4) 

    5.2 แบบสรุปคากอสราง  (แบบ ปร.5.ก) 

    5.3 แบบสรุปคาครุภัณฑจัดซ้ือ (แบบ ปร.5 ข.) 

    5.4 แบบสรุปราคางานกอสรางอาคาร (แบบ ปร.6) 

6. รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแบบรูป 

    6.1 นายสุทธิศักดิ์  ธีระเชื้อ  ตําแหนง  เจาหนักงานสาธารณสุขอาวุโส   

    6.2 นายพิษณุ  จีนใจเย็น  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   

    6.3 นางกาญจนา  ไชยานนท  ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

7. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

7.1 นายณธกร  บุญเสริฐ  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน    

7.2 นางสาวประภัสสร  วงศปน ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   

7.3 นายพิทักษ  ศิริบุตร  ตําแหนง  นายชางโยธาชํานาญงาน 

 

 

 



















 

รายการประกอบแบบกอสราง 

อาคารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนาดเล็ก   แบบเลขท่ี ลป.001-63 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 

 ใหผูรับจางดําเนินการกอสรางอาคารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนาดเล็ก เปนอาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน 

พื้นท่ีใชสอยประมาณ  260 ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) ตามแบบเลขท่ี ลป.001-63    โดยมี

รายละเอียดเอกสารประกอบแบบกอสราง ดังน้ี 

1. แบบเลขท่ี ลป.001-63 พรอมเอกสารประกอบ  จํานวน 1 ชุด 

2. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณกอสราง พ.ศ. 2561 เอกสารเลขท่ี  ก.99/ก.ค./60 
3. มาตรฐานการกอสรางอาคาร  พ.ศ. 2553  

4. รายการประกอบแบบการแกไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต (FL) เปนหลอดไฟชนิด LED    
     เอกสารเลขท่ี  ก.77/มิ.ย./61  

5. ขอกําหนดในการเจาะสํารวจดิน   เอกสารเลขท่ี ก.88/มิ.ย./61  

 

1. ตําแหนงท่ีต้ัง ใหทําการกอสรางอาคารบริเวณ ท่ีต้ังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณ สวนตําแหนงท่ีแนนอนจะกําหนดในวันตรวจสอบผัง ท้ังน้ีลักษณะการกอสรางอาจจะมีการ

กลับแบบเพื่อความเหมาะสมดานประโยชนใชสอย โดยไมถือเปนการเปล่ียนแปลงรายการ 

2. ระดับ ใหระดับ ± 0.00 เทากับระดับดินเดิมโดยเฉล่ีย ท้ังน้ีระดับท่ีแนนอน อาจจะปรับไดเพื่อความ

เหมาะสมดานประโยชนใชสอย ซ่ึงจะกําหนดในวันตรวจสอบผังโดยไมถือเปนการเปล่ียนแปลงรายการ 

3. ในกรณีท่ีมีการขยายขนาดเสา และทําใหขนาดของหนาตาง-ชองแสง ลดลง ใหกอสรางจํานวนหนาตาง-

ชองแสง เทาเดิม โดยลดขนาดความกวางของหนาตาง-ชองแสง ลงตามสถานท่ีกอสรางจริง ท้ังน้ีไมถือวา

เปนการเปล่ียนแปลงรายการกอสราง 

4. คานช้ันหลังคา ใหใชเบอรคาน ตามท่ีแนบทายน้ี 

5. ใหทําการเทพื้นถนน ค.ส.ล. ตอเช่ือมกับทางลาดดานหนาอาคาร พื้นท่ีประมาณ 108 ตารางเมตร ขนาด

และตําแหนงจะกําหนดขณะกอสราง 

6. งานไฟฟา ดําเนินการขอติดต้ังมิเตอรเปนขนาด 15(45A.) โดยใหสวนราชการเจาของอาคารเปน

ผูดําเนินการขอใช  สําหรับคาใชจายเปนของผูรับจาง 

7. หากรูปแบบรายการใดท่ีมิไดระบุในเอกสารชุดน้ี ใหกอสรางตามแบบเดิมทุกประการ ท้ังน้ีหากแบบหรือ

รายการใดท่ีขัดแยงกันหรือไมชัดเจน ใหผูรับจางเสนอปญหาตอนายชางผูควบคุมงานกอสราง และ/หรือ 

คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาตัดสิน กอนดําเนินการกอสรางหรือติดต้ัง 



งานวิศวกรรมโครงสราง 

1. การเสนอราคา 

1.1 ใหผูรับจางเสนอราคาคากอสรางฐานราก ดังน้ี 

1.1.1 ชนิดฐาน ใชชนิดฐานแผ (ฐานรากไมตอกเสาเข็ม) 

1.1.2 ความลึกฐานราก ตามผลการเจาะสํารวจดิน 

2. การเจาะสํารวจดิน 

2.1 ใหผูรับจางทําการเจาะสํารวจดิน โดยวิธี Boring Test ขอกําหนดตามเอกสารเลขท่ี   

ก.88/มิ.ย./61 จํานวน 16 แผน ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตําแหนง

และจุดทดสอบท่ีจะทําการเจาะสํารวจดิน ใหอยูในดุลพินิจของวิศวกรผูทําการเจาะสํารวจ ท้ังนี้ผลการทดสอบ

จะตองครอบคลุมพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมด โดยจํานวนจุดตองไมนอยกวา 2 จุด และใหใชคาอัตราสวนความปลอดภัย 

ไมนอยกวา 2.5 

2.2   การรายงานผลการเจาะสํารวจดินในสวนของการสรุปผล    จะตองใชแบบฟอรมใน 

เอกสาร   เลขท่ี ก.88/มิ.ย./61 แผนท่ี 10-13/16 ของกองแบบแผน การสรุปผลตองใหชดัเจนครบถวน และตอง

ระบุชนิดฐานรากใหสอดคลองกับรายละเอียดฐานรากของอาคาร 

2.3 ผูรับจางจะตองสงรายงานผลการเจาะสํารวจดินใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง เพื่อพิจารณา

กอนดําเนินการกอสรางในข้ันตอนตอไป โดยสงจํานวน 2 ชุด 

2.4 ความผิดพลาดในการเจาะสํารวจดิน ไมวาจะเปนความผิดพลาดของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ท่ีทําการ

เจาะสํารวจดิน หรือความผิดพลาดของผูรับจาง อันกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ติดตามมา ผูรับจาง

จะตองเปนผูรับผิดชอบชดใชแกผูวาจางท้ังส้ิน  

3. คุณสมบัติของผูทําการเจาะสํารวจดิน 

3.1 จะตองเปนบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีมีความรู ความชํานาญ และจดทะเบียนเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ โดย

มีวิศวกรผูใหคําแนะนํา-ปรึกษา พรอมท้ังลงนามรับรองผล และสรุปขอเสนอแนะชนิดฐานราก 

จะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วุฒิวิศวกร สาขา 

วิศวกรรมโยธา เทาน้ัน 

 

 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 
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แบงงวดงาน-งวดเงิน  และระยะเวลาการกอสราง 
 
 
สิ่งกอสราง อาคารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนาดเล็ก   แบบเลขท่ี  ลป-001-63    

จํานวน  1  หลัง 
สถานท่ีกอสราง   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในพ้ืนท่ี จ.ลําปาง 
ราคาคากอสราง   100  % 
ระยะเวลากอสราง  240  วัน  (สองรอยสี่สิบวัน) 
การกอสรางแบงเปน  5     งวด  (หางวด) 
 
 
งวดท่ี 1  จํานวนเงิน    18  %    (รอยละสิบแปดของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรับจางไดทําการกอสรางสํานักงานควบคุมการกอสราง  และ 

1.1 ปรับพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง   และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง  (ถามี) 
1.2 ปกผัง,  ทดสอบสภาพดินฐานราก 
1.3 กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ 
1.4 หลอคาน – พ้ืน  คสล. ชั้นลาง 
ท้ังหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา 90      วัน)  
 
 

งวดท่ี 2  จํานวนเงิน     23  %    (รอยละยี่สิบสามของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ 

2.1 หลอเสารับชั้นหลังคา 
2.2 คานชั้นหลังคา 
2.3 ติดตั้งโครงหลังคา 
2.4 มุงหลังคา 
ท้ังหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา 40      วัน) 
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งวดท่ี 3  จํานวนเงิน      20  %    (รอยละยี่สิบของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ 

3.1 เดินทอประปา – สุขาภิบาล 
3.2 กออิฐผนัง 
3.3 ฉาบปูน 
3.4 เดินสายไฟพรอมบล็อก 
3.5 ติดตั้งฝาเพดาน 
ท้ังหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา 40      วัน)  

 
งวดท่ี 4  จํานวนเงิน      28  %    (รอยละยี่สิบแปดของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ 

4.1 บุและปูกระเบื้อง 
4.2 ติดตั้งประตู – หนาตาง 
4.3 ตกแตงผิวพ้ืน 
4.4 ติดตั้งสุขภัณฑ  และงานสุขาภิบาล 
4.5 ติดตั้งดวงโคม  ปลั๊ก  สวิทช  และงานไฟฟา 
ท้ังหมดแลวเสร็จ   (กําหนดเวลา 40      วัน)  

 
งวดท่ี 5 (สุดทาย)   จํานวนเงิน      11  %    (รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง) 
  จายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ 

5.1 ทาส ี
5.2 ติดตั้งงานอลูมิเนียม 
5.3 ติดตั้งครุภัณฑ 
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ท้ังหมดแลวเสร็จ  ครบถวน  ถูกตองตามรูปแบบ 
รายการและสัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา  30      วัน) 

 
 
 
 


	เอกสารเลขที่ 22 สสจ.ลป./ส.ค./63 แผ่นที่  1/2
	เอกสารเลขที่ 22 สสจ.ลป./ส.ค./63 แผ่นที่  2/2

