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รายละเอียดการรายงาน 

๑. แบบรายงาน ดงันี ้
           (๑) แบบรายงานท่ี ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบท่ี ๑ แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริตใชกับทุกหนวยงาน 
                          (๒) แบบรายงานท่ี ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจางใชกับ
หนวยงานท่ีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดานท่ี ๓ โครงการจัดชื้อจัดจาง (กรณีหนวยงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยง
โครงการจัดชื้อจัดจาง) 

            **(ท้ังนี้แบบรายงานสามารถปรับไดตามความเหมาะสม)** 
๒. กําหนดสงรายงาน 

             ๒.๑ (รายงานรอบท่ี ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต และใหเผยแพรบนเว็บไชตของหนวยงาน จัดสงรายงานภายในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565  
ตามแบบรายงาน 
               สําหรับโครงการจัดชื้อจัดจาง ใหแนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแตละรายการของโครงการ ใน
รูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel พรอมรายงานรอบท่ี ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน) 

       ๒.๒ (รายงานรอบท่ี ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความกาวหนาการ
ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และใหเผยแพรบนเว็บไชตของหนวยงาน จัดสงรายงานภายใน
วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 ตามแบบรายงาน 
      กรณี ศปท. จัดสงไมครบหรือไมทันตามกําหนดเวลา อาจสงผลตอผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ท. จะทําการแจงผลการประเมิน  
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕  

             ๒.๓ จัดสงรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบท่ี ๑ และรายงานรอบท่ี ๒) มายังศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com 
 

๓. ศปท. กระทรวง กบั การขบัเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท.จดัสงสาํนักงาน ป.ป.ท.  

๔.๑  กลุมเปาหมายและการขบัเคลื่อน  
   ๔.๑.๑ กลุมเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจํานวน 22 หนวยงาน ไดแก  

         หนวยงานระดับกรม/เทียบเทาจํานวน 15 หนวยงาน 
         รัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 หนวยงาน 
         องคการมหาชน จํานวน 3 หนวยงาน 
 
 
ศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี “คูมือแนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต(Corruption Risk Assessment)                      

การขับเคล่ือนการประเมินความเส่ียงการทุจริต/เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเส่ียง       

การทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 

 

  



แบบรายงานรอบที่ 1  
(ทุกหนวยงานตองกรอกขอมูลในสวนนี้) 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  

จํานวนรวม  .............................  หนวยงาน 

ชื่อหนวยงาน     สาํนกังานพพิธิภณัฑเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั (องคการมหาชน)  
ดานที ่๓ โครงการจดัชือ้จดัจางประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑.ช่ือโครงการ  โครงการปรบัปรงุซอมแซมหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  อาคาร 4 
๒.งบประมาณ  6,353,000 บาท วิธีจัดช้ือจัดจาง ดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-bidding) ระยะเวลาดําเนินการ  135 วนั 
              เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
๓. สวนราชการท่ีดําเนินการจัดช้ือจัดจาง สาํนกังานพิพธิภณัฑเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั (องคการมหาชน)  
๔. สงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel  (ตามแบบ)  
              สงพรอมรายงานรอบท่ี ๑                          ไมไดสง เหตผุล............................................ 

ที ่
ขัน้ตอนทีม่คีวามเสีย่งและ 

รายละเอยีดประเดน็ความเสีย่งการทจุรติ 
ระดบัความเสีย่ง

การทจุรติ 
รายละเอยีด 

มาตรการควบคมุความเสีย่งการทจุรติ 

1 
การคาํนวณปรมิาณงาน 

- การคาํนวณปรมิาณงานไมตรง
ขอกาํหนดและตามหลกัเกณฑ 

6 / ปานกลาง 

1) เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบศกึษาและตดิตาม
ขอกาํหนดและหลกัเกณฑการคาํนวณราคา
กลางอยางสม่าํเสมอ 

2) จดัหาโปรแกรมเพือ่ชวยในการคาํนวณ 
3) จดัหาทีป่รกึษาหรอืคณะทาํงานทีม่คีวามรู

ความเชีย่วชาญใหคาํแนะนาํ 
4) พฒันาศกัยภาพเจาหนาที ่

2 

การกาํหนดราคากลาง 
- ไมมกีารสบืราคาจากทองตลาด 
- การคาํนวณราคากลางไมตรงตาม

หลกัเกณฑ 

6 / ปานกลาง 

1) การสบืราคาจากทองตลาด 
1.1) เจาหนาทีต่องศึกษาขอมลูหลกัเกณฑ

การคาํนวณราคากลาง 
2) การไมใชคา K มาปรบั 

2.1) เจาหนาทีต่องมกีารตรวจสอบคา K เมือ่
มกีารสงมอบงานในแตละงวด 

 

  

แบบรายงานที ่๑ 



แบบรายงาน รอบที่ 1  
(กรอกขอมูลเพ่ิมเติมเฉพาะหนวยงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดชื้อจัดจาง) 

แบบแสดงรายละเอยีดประมาณการงบประมาณโครงการจดัชื้อจดัจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
ศูนยปฏบิัตกิารตอตานการทจุรติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หนวยงาน สาํนักงานพิพธิภณัฑเกษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั (องคการมหาชน) 
สวนราชการที่ดาํเนนิการจัดชือ้จดัจาง สาํนกังานพพิธิภณัฑเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั (องคการมหาชน) 

 

โครงการจดัชือ้จดัจางประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ชื่อโครงการ  โครงการปรบัปรงุซอมแซมหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  อาคาร 4 
งบประมาณ 6,353,000 บาท วธิจีดัชื้อจดัจาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ระยะเวลาดาํเนนิการ 135 วัน 
               เงินงบประมาณ                                      เงินนอกงบประมาณ 
สวนราชการท่ีดาํเนินการจัดช้ือจัดจาง สาํนกังานพพิธิภณัฑเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั (องคการมหาชน) 
                เขารวมโครงการ IP                                 มีแผนเขารวมโครงการ IP  
                เขารวมโครงการ  CoST                           มีแผนเขารวมโครงการ CoST 
 

 

ที ่ รายการ รายละเอยีด  
(ประเภท จํานวน 

คุณลักษณะ(Spec) อ่ืนๆ) 

ประมาณ
การงบประมาณ   

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ(บาท)  

1 โครงการปรบัปรงุซอมแซมหลงัคา
อาคารเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวั  อาคาร 4 

- วธิจีดัชือ้จดัจาง ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

- คณุสมบตัขิองผูยืน่เสนอ 
เปนไปตามประกาศ เรื่อง 
ประกวดราคาจางปรบัปรุง
ซอมแซมหลังคาอาคารเฉลมิ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  อาคาร 4   
ในเว็บไซตของสํานักงาน 

  

 

จางปรับปรุงซอมแซมหลังคา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
อาคาร 4 ต.คลองหน่ึง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
1 อาคาร 
- งานรื้อแปสําเร็จรูปและ
กระเบ้ืองมุงหลังคาเดิม  
- งานติดตั้งเหล็กฉากเสริม
จันทันและแปสําเรจ็รูป 
- งานติดตั้งแผนรองใตหลังคา
(สังกะสีแผนเรียบ) 
- งานติดตั้งกระเบ้ืองหลังคา 
- งานติดตั้งฉนวนกันความ
รอน 
- งานซอมแซมไมเชิงชายท่ี
ชํารุด 
- งานสีและเก็บรายละเอียด
งานพรอมทําความสะอาด
พ้ืนท่ี 

6,194,871.73 6,353,000  

      

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 6,353,000  

 

แบบรายงานที ่ ๒ 



 
 
 
 

 
การขบัเคลื่อนการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พะรเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเป็นมา 
ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION  RISK  ASSESSMENT)  การขับเคลื่อนการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION  
RISK  CONTROL)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการก าหนดกระบวนงานหรือโครงการที่ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งเป็น 6 ประเภท โดยองค์การมหาชน อยู่ในประเภทที่ 3 คือ 

องคก์ารมหาชน ให้ท าการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ โครงการจดัซื้อจัดจา้ง  งบประมาณป ีพ.ศ. 2565    
ที่มวีงเงนิสงูสดุ จ านวน 1 โครงการ 

ส านักงานพิพธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) 
 โครงการจดัชือ้จดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ชื่อโครงการ  โครงการปรบัปรงุซอ่มแซมหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  อาคาร 4 

o งบประมาณ  6,353,000 บาท  
o วธิจีดัชือ้จดัจา้ง ด้วยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e-bidding)  
o ระยะเวลาด าเนนิการ  135 วนั 

 
1. การก าหนดเกณฑ์การประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 

 เกณฑโ์อกาสเกดิการทจุรติ (Likelihood) 

โอกาสเกดิการทจุรติ (Likelihood) 

5 เหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้ไดสู้งมาก (ร้อยละ 10 ขึน้ไป) 

4 เหตกุารณท์ี่อาจเกิดไดส้งู (ร้อยละ 10) 

3 เหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้บางครัง้ (ร้อยละ 5) 

2 เหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้น้อยมาก (น้อยกวา่ร้อยละ 3) 

1 เหตกุารณ์ไมน่่ามโีอกาสเกดิขึน้ (ไมเ่กิดขึน้เลย) 
 
 เกณฑผ์ลกระทบ (Impact)  

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 ความเสยีหายตัง้แต ่571,000 บาท ถึง 635,300 บาท 

4 ความเสยีหายตัง้แต ่508,000 บาท ถึง 571,000 บาทขึน้ไป 

3 ความเสยีหายตัง้แต ่444,000 บาท ถึง 508,000 บาทขึน้ไป 

2 ความเสยีหายตัง้แต ่381,000 บาท ถึง 444,000 บาทขึน้ไป 

1 ความเสยีหาย  380,999 บาท หรือนอ้ยกวา่ 
 
 



2. เกณฑก์ารวดัระดบัความรนุแรงของความเสีย่งการทจุรติ 
Risk Score 

โอกาสเกดิ ผลกระทบ 
1 2 3 4 5 

5 สงู สงู สงูมาก สงูมาก สงูมาก 
4 ปานกลาง สงู สงู สงูมาก สงูมาก 
3 ต่ า ปานกลาง สงู สงู สงูมาก 
2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สงู สงูมาก 
1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สงู สงู 

 
ระดบัความรุนแรงของความเสีย่งการทจุรติ 

 สเีขยีว    หมายถึง ความเสีย่งระดับต่ า 
 สเีหลือง   หมายถงึ ความเสีย่งระดับปานกลาง 
 สสีม้    หมายถึง ความเสีย่งระดับสงู 
 สแีดง    หมายถึง ความเสีย่งระดับสงูมาก 

 
 
ตารางการประเมนิความเสีย่งการทจุรติ 
ชื่อโครงการ  โครงการปรบัปรงุซอ่มแซมหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  อาคาร 4 
 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนนิงาน ประเด็นความเสีย่งการทจุรติ Risk Score (L x I) 

   Likelihood Impact Risk 
Score 

1. การค านวณปริมาณงาน - การค านวณปริมาณงานไม่ตรง
ข้อก าหนดและตามหลักเกณฑ์ 

3 2 6 /    
ปานกลาง 

2. การก าหนดราคากลาง - ไม่มีการสืบราคาจากท้องตลาด 

- การค านวณราคากลางไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์ 

3 2 6 /    
ปานกลาง 

3. การก าหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

- การด าเนินการตามก าหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงอาจไม่
ครบถ้วน 

2 1 2 / ต่ า 

 

 

 



แผนบรหิารจดัการความเสีย่งการทจุรติ 

ชื่อโครงการ  โครงการปรบัปรงุซอ่มแซมหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  อาคาร 4 
หนว่ยงาน  ส านักงานพิพธิภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดพ็ระเจ้าอยูห่วั (องคก์ารมหาชน) 
ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนนิงาน /  

ประเด็นความเสีย่งการทจุรติ 
มาตรการควบคุมความเสีย่งการทจุรติ 

1 การค านวณปริมาณงาน 
- การค านวณปริมาณงานไม่ตรง

ข้อก าหนดและตามหลักเกณฑ์ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและติดตามข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางอย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดหาโปรแกรมเพ่ือช่วยในการค านวณ 
3. จัดหาที่ปรึกษาหรือคณะท างานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้
ค าแนะน า 
4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 

2 การก าหนดราคากลาง 
- ไม่มีการสืบราคาจากท้องตลาด 
- การค านวณราคากลางไม่ตรงตาม

หลักเกณฑ์ 

1. การสืบราคาจากท้องตลาด 
1.1 เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การค านวณราคา

กลาง 
2. การไม่ใช้ค่า K มาปรับ 
   2.1 เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบค่า K เมื่อมีการส่งมอบงาน
ในแต่ละงวด 

3 การก าหนดมาตรการควบคุมความเสีย่ง
การทจุรติ 

- การด าเนินการตามก าหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงอาจ
ไม่ครบถ้วน 

1. มีประกาศส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ลงวันที่ 28 เมษายน 
2564  ในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
2. มีรายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิม
พระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อาคาร 4 

 

























ปร.4พ แผน่ที่

กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ประเภท :  โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว อาคาร 4 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 อาคาร 

ประมาณการ : 

1 1                     งาน 322,286.00         
2 1                     งาน 216,528.00         
3 1                     งาน 34,560.00           

4     คา่ติดตั้งตาขา่ยภายในอาคาร (ใตห้ลงัคา) ป้องกนัวสัดุตกหล่น 1                     งาน 32,400.00           
5 1                     งาน 68,250.00           
6 1                     งาน 108,000.00         

782,024.00         

คา่จดัท าร้ัวชัว่คราว

ตารางแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เจ้าของอาคาร : ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง : ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เม่ือวนัที่    25  ตุลาคม  2564

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ

คา่นัง่ร้านพิเศษเพ่ือความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน

คา่อุปกรณ์คลุมหลงัคาชัว่คราว เพ่ือป้องกนัน ้าฝน ขณะท าการร้ือและเปล่ียนหลงัคา

คา่ติดตั้งตาขา่ยพร้อมโครงเหลก็ป้องกนัวสัดุตกหล่น (ภายนอกอาคาร)

คา่ขนส่งคนงานไป-กลบั (ไม่อนุญาตให้พกัในพ้ืนท่ี พกฉ.)

รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดทั้งส้ิน(บาท)



ปร.4พ แผน่ที่

บัญชีปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว อาคาร 4 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 1 อาคาร    

  1. เหตุผลความจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ นั่งร้านเพ่ือความปลอดภัย เน่ืองจากงานงานซ่อมปรับปรุงหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว อาคาร 4 หลงัคามีลกัษณะรูปทรงป้ันหยาสลบักบัทรงจั่วค่อนข้างสูงชัน    

เพ่ือความปลอดภัยของช่างและคนงานจงึควรต้องมีนั่งร้านพิเศษส าหรับการปฏิบัติงาน

ซ่ึงถ้าหากฝนตก จะท าให้ภายในอาคารได้รับความเสียหายได้

ภายในและภายนอกอาคาร รวมถงึเพ่ือความปลอดภัยของผู้คนบริเวณดงักล่าว

คนงานเข้าพักในสถานที่ราชการ    

4. เหตุผลความจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ จดัท าร้ัวช่ัวคราว เน่ืองจาก บริเวณพืน้ที่ก่อสร้างแป็นเขตอนัตราย จ าเป็นต้องท าแนวร้ัวช่ัวคราวกั้นขอบเขต เพ่ือแสดงแนวเขตพืน้ที่ ให้แก่ผู้ที่สัญจร ไป -มา ได้รับทราบชัดเจน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 2. เหตุผลความจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ อุปกรณ์คลุมหลงัคาช่ัวคราว เน่ืองจากงานงานซ่อมปรับปรุงหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว อาคาร 4 จะต้องท าการร้ือหลงัคา ติดตั้งอุปกรณ์เสริม และมุงกระเบ้ืองหลงัคาใหม่                                                                                  ฝนตก จะท าให้ภายในอาคารได้รับความเสียหายได้

3. เหตุผลความจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ติดตั้งตาข่ายป้องกนัวสัดุตกหล่น เน่ืองจากหลงัคาอาคารเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว อาคาร 4 ค่อนข้างสูง เพ่ือป้องกนัวสัดุที่อาจตกหล่น อาจท าให้เกดิความเสียหายแก่ทรัพย์สิน

5. เหตุผลความจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ค่าขนส่งคนงาน ไป-กลบั เน่ืองจากเป็นงานก่อสร้างในพืน้ที่ราชการ เพ่ือเป็นการจดัระเบียบ ระบบความปลอดภัยรวมถงึการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ จงึไม่อนุญาตให้ช่างหรือ



ปร.4พ แผน่ที่

ค่าวสัดุ (บาท) ค่าแรง (บาท) รวม (บาท)

1 คา่นัง่ร้านพิเศษเพ่ือความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน

1.1 : ตามแนวด่ิงอาคาร ใชน้ัง่ร้านเหลก็ 248 ชุด ต่อพ้ืนท่ีรอบอาคาร 4.50           เดือน 39,804.00      -                 179,118.00    179,118.00         

- คา่เช่านัง่ร้านเหลก็ ชุดละ 5.35 บาท/วนั  , 160.50 บาท/ชุด/ เดือน 

- คา่เช่านัง่ร้านเหลก็ 39,804  บาท/ เดือน 

1.2 คา่ติดตั้ง ร้ือถอน และขนยา้ยนัง่ร้านเหลก็ 248.00       ชุด -                 40.00              9,920.00         9,920.00              

1.3 : ตามแนวลาดเอียงหลงัคา ใชน้ัง่ร้านไมไ้ผ่ 1,665.60    ตร.ม 50.00              30.00              133,248.00    133,248.00         322,286.00              

2 คา่วสัดุ-อุปกรณ์คลุมหลงัคาชัว่คราว(ผา้ใบพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) ป้องกนัน ้าฝน 1,665.60 ตร.ม 100.00 30.00              216,528.00    216,528.00         

3 คา่ติดตั้งตาขา่ยป้องกนัวสัดุตกหล่นภายนอกอาคาร 768.00 ตร.ม 35.00 10.00              34,560.00      34,560.00           

4 คา่ติดตั้งตาขา่ยภายในอาคาร (ใตห้ลงัคา) ป้องกนัวสัดุตกหล่น 720.00 ตร.ม 35.00 10.00              32,400.00      32,400.00           

5 คา่จดัท าร้ัวชัว่คราว 140.00       ม. 375.00            112.50            68,250.00      68,250.00           

6 คา่ขนส่งคนงานไป-กลบั (ไม่อนุญาตให้พกัในพ้ืนท่ี พกฉ.) 135.00       วนั 800.00            108,000.00    108,000.00         

\

รวม -                 -                 -                 782,024.00         

ใบแสดงปริมาณและราคา

ล าดบัที่ รายการ ปริมาณ หน่วย
ราคา/หน่วย ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ



ปร.6

ส่วนราชการ : ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน)
ประเภท : โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั อาคาร 4 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง       

  จงัหวดัปทุมธานี 1 อาคาร 
เจา้ของอาคาร : ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน)
สถานท่ีก่อสร้าง : ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.4พ  ท่ีแนบ    มีจ  านวน 5 แผน่
ประมาณการ  เม่ือวนัท่ี …29... เดือน …ตุลาคม... พ.ศ. …2564………..

หน่วย : บาท

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

วสัดุ+ค่าแรง รวมเป็นเงนิ

ส่วนที่ 1 (ค่าวสัดุและแรงงาน)

1 งาน/กลุ่มงาน...อาคาร 4,165,972.24        1.2993          5,412,847.73           
2 งาน/กลุ่มงาน..ค่าใชจ่้ายพิเศษ 782,024.00           782,024.00              

รวมค่าก่อสร้าง 6,194,871.73           

เงินล่วงหนา้จ่าย 0%
เงินประกนัผลงานหกั 0%
ดอกเบ้ียเงินกู้ 5%
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

สรุป คดิเป็นงบประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นจ านวนเงนิ 6,194,871.73           

ตัวอกัษร : หกล้านหนึ่งแสนเก้าหม่ืนส่ีพนัแปดร้อยเจ็ดสิบเอด็บาทเจ็ดสิบสามสตางค์

  (นายวรวิช  ด่านสมพงศ์)    

  (นายธรรมนูญ  ชาญณรงค์)    

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

     ………………………………………………….
      (นายด ารงณ์  วงศ์วรรณ)      

ประธานกรรมการ

…………………………………………………..                                  …………………………………………………..

                                           (นายนรินทร์  พันธ์ุเจริญ)       

กรรมการ กรรมการ

…………………………………………………..                                  …………………………………………………..

                                         (นายส าเริง  ท าทอง)       

กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ล าดบัที่ รายการ Factor F หมายเหตุ



ปร.4 แผน่ที่

ส่วนราชการ : ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน)
ประเภท : โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั อาคาร 4 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 อาคาร    
เจา้ของอาคาร : ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) แบบเลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง : ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

เม่ือวนัท่ี …29... เดือน …ตุลาคม... พ.ศ. …2564…
หน่วย : บาท

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

1 งานร้ือถอน -                     -                  -                  -                  -                         ร้ือถอนวสัดุ

1.1 ร้ือกระเบ้ืองหลงัคาคอนกรีต 2,082.00        ตร.ม -                     -                  30.00              62,460.00       62,460.00              1.ร้ือ-ขน กองภายในบริเวณ 

1.2 ร้ีอแปส าเร็จรูป 2,082.00        ตร.ม -                     -                  25.00              52,050.00       52,050.00              พ้ืนท่ี พกฉ.ก าหนด

2 กระเบ้ืองหลงัคาเซรามิค (Excella Classic สี yellow sapphire หรือเทียบเทา่) 21,861.00      แผน่ 80.00                 1,748,880.00  -                  -                  1,748,880.00         2. เศษซากช ารุด ร้ือขนไป

3 ครอบสนัโคง้ 596.00           แผน่ 255.00               151,980.00     26.66              15,889.36       167,869.36            

4 ครอบขา้ง 282.00           แผน่ 305.00               86,010.00       26.66              7,518.12         93,528.12              

5 ครอบขา้งปิดเชิงชาย 18.00             แผน่ 250.00               4,500.00         26.66              479.88            4,979.88                

6 ครอบโคง้ปิดจัว่ 9.00               แผน่ 340.00               3,060.00         26.66              239.94            3,299.94                

7 ครอบโคง้หางมน 5.00               แผน่ 280.00               1,400.00         26.66              133.30            1,533.30                

8 ครอบโคง้ 2 หาง 9.00               แผน่ 280.00               2,520.00         26.66              239.94            2,759.94                

9 ค่าแรงติดตั้งกระเบ้ืองหลงัคา 2,082.00        ตร.ม -                     -                  74.00              154,068.00     154,068.00            

10 เหล็กฉากเสริมจนัทนั ขนาด 50 x 50 x 4 มม. 4,894.02        กก. 26.65                 130,425.63     10.00              48,940.20       179,365.83            

11 แผน่รองใตห้ลงัคา (ROOF SARKING) แผน่สงักะสี เบอร์ 28 2,082.00        ตร.ม 148.12               308,385.84     25.00              52,050.00       360,435.84            

12 ฉนวนกนัความร้อนSCG (Stay Cool) หนา 75 มม.หรือเทียบเทา่ 900.00           ตร.ม 154.16               138,744.00     25.00              22,500.00       161,244.00            

13  รางน ้าตะเข ้สแตนเลสหนา 1 มม. ขนาดกวา้ง 1 เมตร.(สัง่ท  าพิเศษ) 63.00             ม. 1,500.00            94,500.00       500.00            31,500.00       126,000.00            

14 แปส าเร็จรูป หนา 0.70 มม. 2,082.00        ตร.ม 187.04               389,417.28     25.00              52,050.00       441,467.28            

15 แผน่ปิดรอยต่อ 22.00             แผน่ 350.00               7,700.00         105.00            2,310.00         10,010.00              

16 แผน่ปิดหวัรางน ้าตะเข้ 8.00               แผน่ 350.00               2,800.00         105.00            840.00            3,640.00                

17 ดรายเทคซิสเตม็ 49.00             ชุด 2,400.00            117,600.00     720.00            35,280.00       152,880.00            

18 สีทารอยต่อใตค้รอบหลงัคา 5.00               กระป๋อง 295.00               1,475.00         -                  1,475.00                

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



ปร.4 แผน่ที่

ส่วนราชการ : ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน)
ประเภท : โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั อาคาร 4 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 อาคาร    
เจา้ของอาคาร : ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) แบบเลขท่ี
สถานท่ีก่อสร้าง : ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี

เม่ือวนัท่ี …29... เดือน …ตุลาคม... พ.ศ. …2564…
หน่วย : บาท

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

19  แผน่ปิดเชิงชาย 34.00             กล่อง 320.00               10,880.00       96.00              3,264.00         14,144.00              

20 แผน่รองเชิงชาย 19.00             ทอ่น 350.00               6,650.00         105.00            1,995.00         8,645.00                

21 ตะปเูกลียวยดึแป 41.00             กล่อง 300.00               12,300.00       -                  12,300.00              

22 วสัดุหนุนแป 24.00             กล่อง 150.00               3,600.00         -                  3,600.00                

23 ตะปเูกลียวยดึกระเบ้ือง  2.25 น้ิว ยดึทกุแถว 91.00             กล่อง 450.00               40,950.00       -                  40,950.00              

24 แผน่ปิดตะเขซี้แพคโมเนีย 16.00             แผน่ 350.00               5,600.00         105.00            1,680.00         7,280.00                

25 แหนบยดึกระเบ้ืองเศษ สแตนเลส 14.00             กล่อง 1,000.00            14,000.00       -                  14,000.00              

26 ขอยดึกระเบ้ือง 91.00             กล่อง 1,200.00            109,200.00     -                  109,200.00            

27 ขอยดึเชิงชายสแตนเลส 14.00             กล่อง 900.00               12,600.00       -                  12,600.00              

28 แผน่ปิดรอยต่อ 10 เมตร 1.00               แผน่ 8,250.00            8,250.00         2,475.00         2,475.00         10,725.00              

29 กาวเสน้ 9.00               กล่อง 320.00               2,880.00         -                  2,880.00                

30 งานซ่อมไมเ้ชิงชายช ารุด 1.00               งาน 20,000               20,000            -                  20,000.00              

31 สีกนัสนิมโครงหลงัคาเหล็ก (จนัทนั ,ตะเฆ่ ,เหล็กฉากเสริมจนัทนั) 1,908.61        ตร.ม 40.00                 76,344.40       35.00              66,801.35       143,145.75            

32 สีทาปนู สีทองHATO หรือ เทียบเทา่ 130.00           ตร.ม 200                    26,000            38.00              4,940.00         30,940.00              

33 สีน ้ามนัทาไมเ้ชิงชาย 112.00           ตร.ม 30                      3,360              38.00              4,256.00         7,616.00                

-                  -                  -                         

-                  -                  -                         

-                  -                  -                         

รวม 4,165,972.24         



กรณีค่างานอยูร่ะหวา่งช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีก าหนดในตาราง Factor F ใหเ้ทียบอตัราส่วน เพ่ือหา Factor F  ดงัน้ี
สูตร ( D - E ) ( A - B )

( C - B )

ค่างานต้นทุน ค่าวสัดุและค่าแรงงาน = บาท

= บาท

เง่ือนไข เงินล่วงหนา้จ่าย ดอกเบ้ียเงินกู้ 5% ต่อปี
เงินประกนัผลงานหกั ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

เม่ือ ตอ้งการหาค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน = A = บาท
ค่างานตน้ทุนตวัต ่ากวา่ค่างานตน้ทุน A = B = บาท
ค่างานตน้ทุนตวัสูงกวา่ค่างานตน้ทุน A = C = บาท
ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B = D =
ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน C = E =

x

ค่าFactor F = 1.3017- 0.0023103704 1.2993             

2,000,000.00   
5,000,000.00   

1.3017             
1.2985             

(4,165,972.24-2,000,000.00)
แทนค่าสูตร ค่า Factor F = 1.3017-

(1.3017-1.2985)
(5,000,000.00-2,000,000.00)

4,165,972.24   

วธีิค านวณเทียบอตัราส่วนเพ่ือหาค่า FACTOR F
ช่ือโครงการ/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 4 ต าบล

คลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 1 อาคาร 

ค่า Factor F = D-

4,165,972.24   

รวมเป็นเงินประมาณ 4,165,972.24   

0%
0%


