














กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

1 หมวดงานเตรียมการ

1.1 งานเตรียมการ

งานขดุล้อมพร้อมขนย้ายต้นไม้ยนืต้น และจดัท าบญัชีคดัแยก

1.1.1 ต้นไม้ล าต้นขนาด สศก.เฉลีย่ 0.30-0.40 ม. 20.00          ต้น -             -             7,200.00     144,000.00      144,000.00   สวนสวุรรณค า  089-951-5554

1.1.2 ต้นไม้ล าต้นขนาด สศก.เฉลีย่ 0.50 ม. 8.00            ต้น -             -             9,000.00     72,000.00        72,000.00     สวนสวุรรณค า  089-951-5555

-           216,000.00     216,000.00     

ราคารวม หมายเหตุ

รวมราคาหมวดงานเตรียมการ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานเตรียมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

2 หมวดงานโครงสร้าง

2.1 งานเสาเข็ม

2.1.1 30.00              ต้น 2,800.00        84,000.00             1,720.00       51,600.00             135,600.00                  บ.พิบลูย์คอนกรีต จก. (คา่วสัดแุละคา่แรงงาน) 085-155-5160

2.1.2 845.00            ต้น 6,720.00        5,678,400.00        2,560.00       2,163,200.00        7,841,600.00               บ.พิบลูย์คอนกรีต จก. (คา่วสัดแุละคา่แรงงาน) 085-155-5161

2.1.3 คา่ตดัหวัเสาเข็มกด ขนาด ST-0.30x0.30 ม. 30.00              ต้น -                280.00          8,400.00               8,400.00                       - / กรมบญัชีกลาง

2.1.4 คา่ตดัหวัเสาเข็มกด ขนาด ST-0.45x0.45 ม. 845.00            ต้น -                320.00          270,400.00           270,400.00                   - / กรมบญัชีกลาง

2.1.5 คา่ทดสอบเสาเข็ม Dynamic Load Test (คิดรวมอยูใ่นคา่ด าเนินการ) 44.00              ต้น

(คิดจ านวนทดสอบจากเสาเข็มอาคาร = 875x0.05 = 44 ต้น)

2.2 งานขุดดนิ และงานถมดนิ

2.2.1 งานขดุดินและถมกลบั 6,636.00         ลบ.ม. -                -                       99.00            656,964.00           656,964.00                   - / กรมบญัชีกลาง

2.2.2 ดินถมบอ่เดิม 6,955.00         ลบ.ม. 343.00           2,385,565.00        99.00            688,545.00           3,074,110.00               สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.2.3 ถมทรายพืน้ใต้ดิน 950.00            ลบ.ม. 373.83           355,138.50           99.00            94,050.00             449,188.50                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.2.4 แผ่นพลาสติกกนัชืน้ 7,027.00         ตร.ม. 30.00             210,810.00           -                -                        210,810.00                  https://thaihongplastic.com / สพฐ.

2.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก(อาคาร)

2.3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 393.90            ลบ.ม. 1,400.00        551,460.00           398.00          156,772.20           708,232.20                  สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.3.2 คอนกรีตโครงสร้าง fc' ≥ 320  ksc. (รูปทรงลกูบาศก์) 7,752.00         ลบ.ม. 1,884.11        14,605,620.72      485.00          3,759,720.00        18,365,340.72              พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.3.3 คอนกรีตโครงสร้าง fc' ≥ 320  ksc + น า้ยากนัซมึ (รูปทรงลกูบาศก์) 683.40            ลบ.ม. 1,884.11        1,287,600.77        485.00          331,449.00           1,619,049.77               พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.3.4 แบบหลอ่คอนกรีต (คิดที่ 50% ของปริมาณทัง้หมด) 18,826.00       ตร.ม. 200.00           3,765,200.00        115.00          2,164,990.00        5,930,190.00               www.แบบเหลก็-เหลก็แบบ.com / กรมบญัชีกลาง

2.3.5 เหล็กเสริมเส้นกลม RB 9  มม.  (SR 24 ) น า้หนกั 0.499 กก./ม. 53,996.79       กก. 21.70             1,171,730.34        4.10              221,386.84           1,393,117.18               พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.3.6 เหล็กเสริมข้ออ้อย  DB 12 มม. (SD 40 ) น า้หนกั 0.888 กก./ม. 119,995.44     กก. 20.49             2,458,706.57        3.30              395,984.95           2,854,691.52               พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.3.7 เหล็กเสริมข้ออ้อย  DB 16 มม. (SD 40 ) น า้หนกั 1.578 กก./ม. 148,994.76     กก. 20.84             3,105,050.80        3.30              491,682.71           3,596,733.51               พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.3.8 เหล็กเสริมข้ออ้อย  DB 20 มม. (SD 40 ) น า้หนกั 2.466 กก./ม. 102,980.16     กก. 20.88             2,150,225.74        2.90              298,642.46           2,448,868.20               พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.3.9 เหล็กเสริมข้ออ้อย  DB 25 มม. (SD 40 ) น า้หนกั 3.853 กก./ม. 215,151.52     กก. 19.57             4,210,515.25        2.90              623,939.41           4,834,454.65               พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

เสาเข็มกด ขนาด ST-0.30x0.30x 7.00 ม. ( Safe load 40 Tons / Pile )

เสาเข็มกด ขนาด ST-0.45x0.45x 7.00 ม. ( Safe load 70 Tons / Pile )

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานโครงสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

2 หมวดงานโครงสร้าง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานโครงสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

2.3.10 ลวดผกูเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) นน.เหล็กทัง้หมด x 0.03 19,233.56       กก. 30.37             584,123.22           -                -                        584,123.22                  พาณิชย์จงัหวดั / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

2 หมวดงานโครงสร้าง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานโครงสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

2.3.11 ตะป ู(ปริมาณไม้แบบทัง้หมด x 0.25) 4,706.50         กก. 37.38             175,928.97           -                -                        175,928.97                  พาณิชย์จงัหวดั / -

2.3.12 งานพืน้คอนกรีตอดัแรงระบบ (Bond) Post Tension Slab 12,350.00       ตร.ม. 350.00           4,322,500.00        -                -                        4,322,500.00               บ.พิบลูย์คอนกรีต จก. (คา่วสัดแุละคา่แรงงาน) 085-155-5161

2.3.13 water stop ขนาด 8" 148.00            ม. 210.00           31,080.00             21.00            3,108.00               34,188.00                    บ.อามนันา รับเบอร์อินดสัตรี ้จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

2.4 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก(WASTEWATER-PUMPROOM)

2.4.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 8.00                ลบ.ม. 1,400.00        11,200.00             398.00          3,184.00               14,384.00                    สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.4.2 คอนกรีตโครงสร้าง fc' ≥ 320  ksc + น า้ยากนัซมึ (รูปทรงลกูบาศก์) 207.00            ลบ.ม. 1,884.11        390,010.77           306.00          63,342.00             453,352.77                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.4.3 แบบหลอ่คอนกรีต (คิดที่ 50% ของปริมาณทัง้หมด) 1,102.00         ตร.ม. 200.00           220,400.00           133.00          146,566.00           366,966.00                  www.แบบเหลก็-เหลก็แบบ.com / กรมบญัชีกลาง

2.4.4 เหล็กเสริมเส้นกลม RB 9  มม.  (SR 24 ) น า้หนกั 0.499 กก./ม. 1,516.96         กก. 21.70             32,918.03             4.10              6,219.54               39,137.57                    พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.4.5 เหล็กเสริมข้ออ้อย  DB 12 มม. (SD 40 ) น า้หนกั 0.888 กก./ม. 7,068.48         กก. 20.49             144,833.16           3.30              23,325.98             168,159.14                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.4.6 เหล็กเสริมข้ออ้อย  DB 16 มม. (SD 40 ) น า้หนกั 1.578 กก./ม. 11,913.90       กก. 20.84             248,285.68           3.30              39,315.87             287,601.55                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.4.7 เหล็กเสริมข้ออ้อย  DB 20 มม. (SD 40 ) น า้หนกั 2.466 กก./ม. 12,428.64       กก. 20.88             259,510.00           2.90              36,043.06             295,553.06                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.4.8 ลวดผกูเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) นน.เหล็กทัง้หมด x 0.03 987.84            กก. 30.37             30,000.68             -                -                        30,000.68                    พาณิชย์จงัหวดั / -

2.4.9 ตะป ู(ปริมาณไม้แบบทัง้หมด x 0.25) 275.50            กก. 37.38             10,298.19             -                -                        10,298.19                    พาณิชย์จงัหวดั / -

2.4.10 water stop ขนาด 8" 118.00            ม. 210.00           24,780.00             21.00            2,478.00               27,258.00                    บ.อามนันา รับเบอร์อินดสัตรี ้จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

2.5 งานเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคา)

2.5.1 Rectangular Tube 100x50x3.2 mm. (น า้หนกั 7.01 kg./m.) 28,559.00       กก. 21.99             628,080.72           10.00            285,590.00           913,670.72                  สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.5.2 Rectangular Tube 150x75x3.2 mm. (น า้หนกั 9.52 kg./m.) 8,059.00         กก. 22.00             177,298.00           10.00            80,614.92             257,912.92                  สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.5.3 Square Tube 50x50x3.2 mm. (น า้หนกั 4.50 kg./m.) 8,212.00         กก. 20.74             170,322.96           10.00            82,120.00             252,442.96                  สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.5.4 WF-150x150x10x11 mm. (น า้หนกั 31.50 kg./m.) 26,084.00       กก. 22.79             594,454.36           10.00            260,840.00           855,294.36                  สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.5.5 งานทาสีกนัสนิม จ านวน 1 เที่ยว และทาสีน า้มนั จ านวน 2 เที่ยว 2,074.00         ตร.ม. 40.00             82,960.00             35.00            72,590.00             155,550.00                  สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.6 งานเหล็กรูปพรรณ (CANOPY)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

2 หมวดงานโครงสร้าง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานโครงสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

2.6.1 H- 200x100 mm. (น า้หนกั 156.00 kg./m.) 1,946.00         กก. 25.30             49,233.80             10.00            19,460.00             68,693.80                    สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.6.2 Square Tube 50x50x3.2 mm. (น า้หนกั 4.50 kg./m.) 2,642.00         กก. 20.74             54,797.04             10.00            26,420.00             81,217.04                    สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.6.3 PL-400x400x20 mm. 22.00              ชดุ 527.00           11,594.00             158.10          3,478.20               15,072.20                    หจก. สตีลลดีส์ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

2.6.4 Anchor Bolt M15 86.00              ชดุ 150.00           12,900.00             45.00            3,870.00               16,770.00                    ช.กิจเจริญโลหะภณัฑ์ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

2.6.5 งานทาสีกนัสนิม จ านวน 1 เที่ยว และทาสีน า้มนั จ านวน 2 เที่ยว 187.00            ตร.ม. 40.00             7,480.00               35.00            6,545.00               14,025.00                    สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.7 งานเหล็กรูปพรรณ (COMPOSIT TYPE6)

2.7.1 Rectangular Tube 100x50x3.2 mm. (น า้หนกั 7.01 kg./m.) 2,966.00         กก. 21.99             65,229.43             10.00            29,660.00             94,889.43                    สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.7.2 Square Tube 38x38x3.2 mm. (น า้หนกั 2.39 kg./m.) 11,834.00       กก. 21.95             259,756.30           10.00            118,340.00           378,096.30                  หจก. สตีลลดีส์  / กรมบญัชีกลาง

2.7.3 PL-250x300x12 mm. 104.00            ชดุ 493.00           51,272.00             147.90          15,381.60             66,653.60                    หจก. สตีลลดีส์ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

2.7.4 Anchor Bolt M15 418.00            ชดุ 150.00           62,700.00             45.00            18,810.00             81,510.00                    ช.กิจเจริญโลหะภณัฑ์ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

2.7.5 งานทาสีกนัสนิม จ านวน 1 เที่ยว และทาสีน า้มนั จ านวน 2 เที่ยว 405.00            ตร.ม. 30.00             12,150.00             35.00            14,175.00             26,325.00                    สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.8 งานเหล็กรูปพรรณ (FRAME COMPOSIT TYPE5)

2.8.1 Square Tube 100x100x3.2 mm. (น า้หนกั 9.52 kg./m.) 9,357.00         กก. 21.98             205,666.86           10.00            93,570.00             299,236.86                  สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.8.2 Rectangular Tube 100x50x3.2 mm. (น า้หนกั 7.01 kg./m.) 6,890.00         กก. 21.99             151,527.58           10.00            68,900.00             220,427.58                  สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.8.3 Square Tube 38x38x3.2 mm. (น า้หนกั 2.39 kg./m.) 6,468.00         กก. 21.95             141,972.60           10.00            64,680.00             206,652.60                  หจก. สตีลลดีส์  / กรมบญัชีกลาง

2.8.4 PL-200x230x12 mm. 156.00            ชดุ 650.00           101,400.00           195.00          30,420.00             131,820.00                  หจก. สตีลลดีส์  / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

2.8.5 งานทาสีกนัสนิม จ านวน 1 เที่ยว และทาสีน า้มนั จ านวน 2 เที่ยว 468.00            ตร.ม. 30.00             14,040.00             35.00            16,380.00             30,420.00                    สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.9 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนโครงการ)

2.9.1 ทรายหยาบ 204.00            ลบ.ม. 514.02           104,860.08           99.00            20,196.00             125,056.08                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

2 หมวดงานโครงสร้าง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานโครงสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

2.9.2 คอนกรีตโครงสร้าง fc' ≥ 320  ksc. (รูปทรงลกูบาศก์) 306.00            ลบ.ม. 1,884.11        576,537.66           306.00          93,636.00             670,173.66                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.9.3 แบบหลอ่คอนกรีต (คิดที่ 50% ของปริมาณทัง้หมด) 33.00              ตร.ม. 200.00           6,600.00               133.00          4,389.00               10,989.00                    www.แบบเหลก็-เหลก็แบบ.com / กรมบญัชีกลาง

2.9.4 เหล็กเสริมเส้นกลม RB 9  มม.  (SR 24 ) น า้หนกั 0.499 กก./ม. 6,212.55         กก. 21.70             134,812.34           4.10              25,471.46             160,283.79                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.9.5 RB16 SMOOTH DOWEL BAR 565.00            ชดุ 50.00             28,250.00             5.00              2,825.00               31,075.00                    หจก. สตีลลดีส์ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

2.9.6 RB20 SMOOTH DOWEL BAR 106.00            ชดุ 80.00             8,480.00               8.00              848.00                  9,328.00                      หจก. สตีลลดีส์ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

2.9.7 RB25 SMOOTH DOWEL BAR 356.00            ชดุ 100.00           35,600.00             10.00            3,560.00               39,160.00                    หจก. สตีลลดีส์ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

2.9.8 ลวดผกูเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) นน.เหล็กทัง้หมด x 0.03 186.38            กก. 30.37             5,660.25               -                -                        5,660.25                      พาณิชย์จงัหวดั / -

2.9.9 ตะป ู(ปริมาณไม้แบบทัง้หมด x 0.25) 8.25                กก. 37.38             308.39                  -                -                        308.39                         พาณิชย์จงัหวดั / -

2.9.10 Plastic Sheet 0.07 mm. (Thickness) 1,698.00         ตร.ม. 30.00             50,940.00             -                -                        50,940.00                    บ. กิจถาวรพลาสติก จก. / สพฐ.

2.9.11 MASTIC JOINT SEALER 514.00            ม. 120.00           61,680.00             12.00            6,168.00               67,848.00                    บ. เอส.ทลูส์ เซอร์วิส จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

2.10 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก(WALKWAY)

2.10.1 112.00            ต้น 1,344.00        150,528.00           902.00          101,024.00           251,552.00                  บ.พิบลูย์คอนกรีต จก. (คา่วสัดแุละคา่แรงงาน) 085-155-5161

2.10.2 คา่ตดัหวัเสาเข็มกด  ขนาด ST-0.26x0.26 ม. 112.00            ต้น -                -                       250.00          28,000.00             28,000.00                     - / กรมบญัชีกลาง

2.10.3 งานขดุดินและถมกลบั 55.00              ลบ.ม. -                -                       125.00          6,875.00               6,875.00                       - / กรมบญัชีกลาง

2.10.4 ถมดินกลบั 25.00              ลบ.ม. 315.00           7,875.00               -                -                        7,875.00                      สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.10.5 ถมทรายพืน้ใต้ดิน 5.00                ลบ.ม. 320.00           1,600.00               99.00            495.00                  2,095.00                      สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.10.6 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 3.00                ลบ.ม. 1,400.00        4,200.00               398.00          1,194.00               5,394.00                      สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

2.10.7 คอนกรีตโครงสร้าง fc' ≥ 320  ksc. (รูปทรงลกูบาศก์) 105.00            ลบ.ม. 1,884.11        197,831.55           306.00          32,130.00             229,961.55                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

เสาเข็มกด ขนาด ST-0.26x0.26x4.00 ม. ( Safe load 4 Tons / Pile



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

2 หมวดงานโครงสร้าง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานโครงสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

2.10.8 แบบหลอ่คอนกรีต (คิดที่ 50% ของปริมาณทัง้หมด) 785.00            ตร.ม. 200.00           157,000.00           133.00          104,405.00           261,405.00                  www.แบบเหลก็-เหลก็แบบ.com / กรมบญัชีกลาง

2.10.9 เหล็กเสริมเส้นกลม RB 6  มม.  (SR 24 ) น า้หนกั 0.222 กก./ม. 153.18            กก. 21.42             3,281.12               4.10              628.04                  3,909.15                      พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.10.10 เหล็กเสริมเส้นกลม RB 9  มม.  (SR 24 ) น า้หนกั 0.499 กก./ม. 2,140.71         กก. 21.70             46,453.41             3.30              7,064.34               53,517.75                    พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.10.11 เหล็กเสริมข้ออ้อย  DB 12 มม. (SD 40 ) น า้หนกั 0.888 กก./ม. 5,372.40         กก. 20.49             110,080.48           3.30              17,728.92             127,809.40                  พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.10.12 เหล็กเสริมข้ออ้อย  DB 16 มม. (SD 40 ) น า้หนกั 1.578 กก./ม. 2,288.10         กก. 20.84             47,684.00             2.90              6,635.49               54,319.49                    พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

2.10.13 ลวดผกูเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) นน.เหล็กทัง้หมด x 0.03 298.63            กก. 30.37             9,069.44               -                -                        9,069.44                      พาณิชย์จงัหวดั / -

2.10.14 ตะป ู(ปริมาณไม้แบบทัง้หมด x 0.25) 196.25            กก. 37.38             7,335.83               -                -                        7,335.83                      พาณิชย์จงัหวดั / -

2.10 งานอ่ืนๆ 1.00                งาน

53,117,395.58     14,476,426.98      67,593,822.56               รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต .แม่เหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

3 หมวดงานสถาปัตยกรรม

3.1 งานผิวพืน้

3.1.1 (พ1) พืน้คสล.เทปนูทรายปรับระดบั ท าผิวขดัมนั 536.00           ตร.ม. 95.00               50,920.00            82.00               43,952.00               94,872.00             สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.2 (พ3) พืน้คสล.ท าผิวทรายล้าง ตีเส้นเซาะร่องตามแบบ 51.00             ตร.ม. 250.00             12,750.00            99.00               5,049.00                 17,799.00             สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.3 (พ4) พืน้คสล.เทปนูทรายปรับระดบั ปกูระเบือ้งเซรามิคเคลือบด้าน ขนาด 24"x24" (ระบุรุ่นภายหลงั) 72.00             ตร.ม. 350.00             25,200.00            174.00             12,528.00               37,728.00             สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.4 (พ5) พืน้คสล.เทปนูทรายปรับระดบั ปกูระเบือ้งเซรามิคเคลือบด้าน ขนาด 24"x24" (ระบุรุ่นภายหลงั) 775.00           ตร.ม. 350.00             271,250.00          174.00             134,850.00             406,100.00           สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.5 (พ6) พืน้คสล.ปกูระเบือ้งหนิขดัส าเร็จรูปขนาด 24"x24" (ระบุรุ่นภายหลงั) 842.00           ตร.ม. 595.00             500,990.00          183.00             154,086.00             655,076.00           สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.6 (พ7,พ8) พืน้คสล.เทปนูทรายปรับระดบั ปกูะเบือ้งไวนิลแบบม้วน หนา2มม.เคลือบผิวหน้าด้วยโพลียลูิเทน (ระบุสีภายหลงั) 3,234.00        ตร.ม. 525.00             1,697,850.00       182.00             588,588.00             2,286,438.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.7 (พ10) พืน้คสล.ท าผิวหนิขดั เบอร์2,3 ตีเส้นแบ่งแนวPVC พร้อมบวัเชิงผนงัหนิขดัเบอร์4สงู 10 ซม. 463.00           ตร.ม. 350.00             162,050.00          153.00             70,839.00               232,889.00           สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.8 (พ11) พืน้คสล.เทปนูทรายปรับระดบั ปกูระเบือ้ง ไพโรเกรส ขนาด 4"x8" (ระบุรุ่นภายหลงั) 508.00           ตร.ม. 302.00             153,416.00          193.00             98,044.00               251,460.00           สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.9 (พ12) พืน้คสล.ปกูระเบือ้งแกรนิตโต ขนาด 24"x24" (ระบุรุ่นภายหลงั) 2,403.00        ตร.ม. 560.00             1,345,680.00       222.00             533,466.00             1,879,146.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.10 (พ13) พืน้คสล.ท าผิวกรวดล้าง 135.00           ตร.ม. 250.00             33,750.00            99.00               13,365.00               47,115.00             สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.11 (พ14) เทปนูทรายปรับระดบั ปหูนิแกรนิต (ระบุแบบภายหลงั) 5,780.00        ตร.ม. 794.00             4,589,320.00       198.00             1,144,440.00          5,733,760.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.1.12 พืน้ ค.ส.ล. ทาซีเมนต์กนัซมึ 1,310.00        ตร.ม. 135.00             176,850.00          13.50               17,685.00               194,535.00           หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.1.13 พืน้ ค.ส.ล. ทากนัซมึ Puดาดฟ้า 3,755.00        ตร.ม. 315.00             1,182,825.00       31.50               118,282.50             1,301,107.50        หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.1.14 วสัดปุนูกาว และปนูยาแนวส าหรับปกูระเบือ้งพืน้ทัง้หมด 10,380.00      ตร.ม. 90.00               934,200.00          -                   -                         934,200.00           หจก. เชียงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชัน่ / -

3.2

3.2.1 ผนงัก่ออิฐมอญเต็มแผ่น (ผนงัห้องวินิจฉัยและรักษาด้วยรังสี) 3,915.00        ตร.ม. 584.00             2,286,360.00       167.00             653,805.00             2,940,165.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.2.2 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อค EKO BLOCK ชัน้เดียว 30,935.00      ตร.ม. 374.00             11,569,690.00     80.00               2,474,800.00          14,044,490.00      สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.2.3 เสาเอ็น และทบัหลงั ค.ส.ล. 11,230.00      ม. 79.00               887,170.00          44.00               494,120.00             1,381,290.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.2.4 งานเท Curb คสล. รอบห้องน า้ ชอ่งทอ่ และอ่ืนๆ 1,490.00        ม. 315.00             469,350.00          31.50               46,935.00               516,285.00           หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.2.5 MODULAR THEARTER Wall ภายในห้องผ่าตดั 1,300.00        ตร.ม. 2,700.00          3,510,000.00       -                   -                         3,510,000.00        หจก. เชียงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชัน่ (รวมคา่ตดิตัง้)

3.2.6 MODULAR THEARTER CEILING ภายในห้องผ่าตดั 650.00           กก. 2,700.00          1,755,000.00       -                   -                         1,755,000.00        หจก. เชียงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชัน่ (รวมคา่ตดิตัง้)

3.2.7 โครงผนงัและฝา้เพดาน MODULAR THEARTER 1,950.00        กก. 540.00             1,053,000.00       54.00               105,300.00             1,158,300.00        หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.2.8 งานชิลิโคนและอปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 1,300.00        ตร.ม. 180.00             234,000.00          18.00               23,400.00               257,400.00           หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

งานก่อผนัง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานสถาปัตยกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
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สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต .แม่เหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

3 หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานสถาปัตยกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
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ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

3.3 งานผิวผนัง

3.3.1 ผนงัภายนอกฉาบปนูเรียบ 13,895.00      ตร.ม. 78.00               1,083,810.00       95.00               1,320,025.00          2,403,835.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.3.2 ผนงัภายในฉาบปนูเรียบ ท าผิวSkim Coat 32,605.00      ตร.ม. 78.00               2,543,190.00       82.00               2,673,610.00          5,216,800.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.3.3 ผนงัห้องน า้บุกระเบือ้งแกรนิตโต ขนาด 0.30x0.60 ม.(ระบุรุ่นภายหลงั) 2,980.00        ตร.ม. 738.00             2,199,240.00       189.00             563,220.00             2,762,460.00        หจก. เชียงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชัน่ / กรมบญัชีกลาง

3.3.4 3.1  ปนูฉาบรองพืน้ , วสัดปุนูกาว และปนูยาแนวส าหรับงานกรุกระเบือ้งผนงั 2,980.00        ตร.ม. 135.00             402,300.00          13.50               40,230.00               442,530.00           หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.3.5 3.2  ท าระบบกนัซมึผนงัห้องน า้ (ทาสงูจากพืน้ 0.60 m. โดยรอบห้องน า้) 560.00           ตร.ม. 315.00             176,400.00          31.50               17,640.00               194,040.00           หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.3.6 ผนงักรุอิฐเทยีมส าหรับตกแตง่ภายนอกด้วยวสัดปุนูกาว (ระบุรุ่นภายหลงั) 418.00           ตร.ม. 1,200.00          501,600.00          120.00             50,160.00               551,760.00           หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.3.7 ปนูฉาบรองพืน้ , วสัดปุนูกาว และปนูยาแนวตกแตง่ส าหรับงานกรุอิฐเทยีม (Included) 750.00           ตร.ม. 168.00             126,000.00          16.80               12,600.00               138,600.00           หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.3.8 กรุแผ่นวสัดซุบัเสียงวสัดยุิปซมั ภายในกรุฉนวนใยแก้วหนา 50 มม. 520.00           ม. 585.00             304,200.00          58.50               30,420.00               334,620.00           หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.3.9 กรุแผ่นวสัดตุกแตง่ชนิดอลมิูเนียมคอมโพสิต (ระบุภายหลงั) 2,772.00        ตร.ม. 2,500.00          6,930,000.00       -                   -                         6,930,000.00        หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ (รวมคา่แรง)

3.4   งานฝ้าเพดาน

3.4.1 (ฝ1)ฝา้เพดานยิบซัม่บอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสี ฉาบรอยตอ่ขดัเรียบ 11,125.00      ตร.ม. 292.00             3,248,500.00       75.00               834,375.00             4,082,875.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.4.2 (ฝ2)ฝา้เพดานยิบซัม่บอร์ดชนิดกนัความชืน้หนา 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสี ฉาบรอยตอ่ขดัเรียบ 3,365.00        ตร.ม. 312.00             1,049,880.00       75.00               252,375.00             1,302,255.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.4.3 (ฝ3) ผิวของโครงสร้าง คสล. แตง่ผิวเรียบฉาบบาง 2,807.00        ตร.ม. 78.00               218,946.00          82.00               230,174.00             449,120.00           สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.4.4 (ฝ4) ฝา้เพดานชนิดผิวลามิเนต (ระบุภายหลงั) 97.00             ตร.ม. 420.00             40,740.00            42.00               4,074.00                 44,814.00             หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.4.5 (ฝ5) ฝา้เพดานรูพรุน บุแผ่นดดูซบัเสียง  โครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสีหรือตามแบบตกแตง่ภายใน (ระบุภายหลงั) 306.00           ตร.ม. 495.00             151,470.00          75.00               22,950.00               174,420.00           หจก. เชียงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชัน่ / กรมบญัชีกลาง

3.4.6 งานท าหลมุฝา้ (สว่นโถงทางเข้าและ Lobby) 475.00           ตร.ม. 146.00             69,350.00            -                   -                         69,350.00             หจก. เชียงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชัน่ (รวมคา่ตดิตัง้)

3.4.7 งานปฉูนวนใยแก้วหนา 3" เหนือฝา้เพดาน (ส าหรับชัน้บนของอาคาร) 2,510.00        ตร.ม. 100.89             253,233.90          10.09               25,323.39               278,557.29           พาณิชย์จงัหวดั / คดิที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.5 งานประตู พร้อมอุปกรณ์

3.5.1 (D1) ประตบูานเลื่อนคูอ่ตัโนมตั(Automatic pedestrian doors) ขนาด 4x(0.90x2.00)ม. วงกบ Aluminium อบสี กรอบบาน 15.00             ชดุ 79,200.00        1,188,000.00       11,880.00        178,200.00             1,366,200.00        Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

และลกูฟักกระจกTempered เขียวตดัแสงหนา 6มม.พร้อมอปุกรณ์มอร์เตอร์ควบคมุครบชดุ

3.5.2 (D2) ประตบูานเลื่อนเดี่ยวขนาด 1.20x2.00ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกรุHPL. 34.00             ชดุ 15,120.00        514,080.00          2,268.00          77,112.00               591,192.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

พร้อมไม้บงัรางและอปุกรณ์รางเลื่อนครบชดุ

3.5.3 (D3 ) ประตบูานสวิงคูข่นาด 2x(1.00x2.00)ม. วงกบวงกบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 2"x4" วงกบและกรอบบาน Aluminiumอบสี 21.00             ชดุ 21,600.00        453,600.00          3,240.00          68,040.00               521,640.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ลกูฟักกระจกใสหนา 6มม. พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.4 (D4) ประตบูานเลื่อนเดี่ยวขนาด 1.40x2.00 ม. วงกบไม้สงัเคราะห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยาง 31.00             ชดุ 15,840.00        491,040.00          2,376.00          73,656.00               564,696.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

พร้อมไม้บงัรางและอปุกรณ์รางเลื่อนครบชดุ
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ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

3.5.5 (D5) ประตบูานเปิดคูข่นาด (0.50x2.00),(0.90x2.00) ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกรุHPL. 5.00               ชดุ 20,160.00        100,800.00          3,024.00          15,120.00               115,920.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีชอ่งหน้าตา่งกระจกใส พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.6 (D6) ประตบูานเปิดเดี่ยวขนาด0.90x2.00 วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกรุHPL.มีชอ่งเกล็ดระบายอากาศ 49.00             ชดุ 14,400.00        705,600.00          2,160.00          105,840.00             811,440.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.5.7 (D7) ประตบูานเปิดเดี่ยวขนาด 0.90x2.00ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกรุHPL. 53.00             ชดุ 14,400.00        763,200.00          2,160.00          114,480.00             877,680.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

 มีชอ่งหน้าตา่งกระจกใส  พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.8 (D8) ประตบูานเปิดเดี่ยวขนาด 0.65x2.00ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกนัชืน้กรุHPL. 11.00             ชดุ 13,680.00        150,480.00          2,052.00          22,572.00               173,052.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีชอ่งบานเกล็ดระบายอากาศ พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.9 (D9) ประตบูานเปิดเดี่ยวขนาด 0.65x2.00ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกนัชืน้กรุHPL. 7.00               ชดุ 13,680.00        95,760.00            2,052.00          14,364.00               110,124.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีชอ่งบานเกล็ดระบายอากาศ พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.10 (D10) ประตบูานเปิดคูข่นาด 2x(0.80x2.00)ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกรุHPL. 18.00             ชดุ 20,160.00        362,880.00          3,024.00          54,432.00               417,312.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีชอ่งหน้าตา่งกระจกใส พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.11 (D11) ประตบูานเปิดคูข่นาด 0.90x2.00ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกรุHPL. 17.00             ชดุ 20,520.00        348,840.00          3,078.00          52,326.00               401,166.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีชอ่งหน้าตา่งกระจกใส พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.12 (D12) ประตบูานเปิดคูข่นาด 2x(1.00x2.00)ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกรุHPL. 9.00               ชดุ 21,600.00        194,400.00          3,240.00          29,160.00               223,560.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีชอ่งหน้าตา่งกระจกใส พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.13 (D13) ประตบูานม้วนสงู3.00 ม.ขนาดความกว้างวดัตามแบบ วงกบและบานเหล็ก พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ 6.00               ชดุ 25,200.00        151,200.00          3,780.00          22,680.00               173,880.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.5.14 (D14) ประตบูานเลื่อนเดี่ยวขนาด 1.40x2.00ม.วงกบ Aluminium บานไม้อดัยาง กรุด้วยแผ่นกนัรังสีและกรุผิวHPL. 8.00               ชดุ 216,000.00      1,728,000.00       32,400.00        259,200.00             1,987,200.00        Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

พร้อมไม้บงัรางและอปุกรณ์รางเลื่อนครบชดุ

3.5.15 (D15) ประตบูานเปิดคูข่นาด  2x(0.90x2.00)ม.วงกบและบานเหล็กกนัไฟหนา 1.60มม. 2.00               ชดุ 15,840.00        31,680.00            2,376.00          4,752.00                 36,432.00             Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

 มีชอ่งมองกระจกใสกนัไฟ พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.16 (D16) ประตบูานเปิดเดี่ยวขนาด 0.90x2.00ม.วงกบและบานเหล็กกนัไฟหนา 1.60มม. 19.00             ชดุ 12,960.00        246,240.00          1,944.00          36,936.00               283,176.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีชอ่งมองกระจกใสกนัไฟ พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.17 (D17) ประตบูานเลื่อนเดี่ยวขนาด 1.60x2.00ม.วงกบ Aluminium บานไม้อดัยาง กรุแผ่นแผ่นกนัคลื่นแม่เหล็กและ 1.00               ชดุ 201,600.00      201,600.00          30,240.00        30,240.00               231,840.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

กรุผิวHPL. พร้อม Aluminiumบงัรางและอปุกรณ์รางเลื่อนครบชดุ

3.5.18 (D18) ประตบูานเลื่อนเดี่ยวขนาด 1.10x2.00ม.วงกบ Aluminium บานไม้อดัยาง กรุแผ่นกนัคลื่นแม่เหล็ก 1.00               ชดุ 8,640.00          8,640.00              1,296.00          1,296.00                 9,936.00               Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

และกรุผิวHPL. พร้อม Aluminiumบงัรางและอปุกรณ์รางเลื่อนครบชดุ

3.5.19 (D19) ประตบูานเปิดเดี่ยวขนาด 0.90x2.00ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกนัชืน้กรุHPL. 16.00             ชดุ 14,400.00        230,400.00          2,160.00          34,560.00               264,960.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต .แม่เหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

3 หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานสถาปัตยกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

3.5.20 (D20) ประตบูานเปิดคูข่นาด 2(0.90x2.00)ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกนัชืน้ 12.00             ชดุ 21,600.00        259,200.00          3,240.00          38,880.00               298,080.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

 ส าหรับบุตกแตง่ภายหลงั พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.5.21 (D21) ประตบูานเลื่อนเดี่ยวขนาด 1.10x2.00ม.วงกบและกรอบบาน Aluminiumอบสี ลกูฟักกระจกฝา้ 8.00               ชดุ 14,400.00        115,200.00          2,160.00          17,280.00               132,480.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

พร้อม Aluminiumบงัรางและอปุกรณ์รางเลื่อนครบชดุ

3.5.22 (D22) ประตบูานเลื่อนเดี่ยวขนาด 1.20x2.00ม.วงกบและกรอบบาน Aluminiumอบสี 7.00               ชดุ 7,200.00          50,400.00            1,080.00          7,560.00                 57,960.00             Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ลกูฟักกระจกใส พร้อมและอปุกรณ์รางเลื่อนครบชดุ

3.5.23 (DW23) ประตบูานเปิดเดี่ยวอตัโนมตัขนาด 1.40x2.00ม. วงกบไม้สงัเคราห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกนัชืน้กรุHPL. 5.00               ชดุ 144,000.00      720,000.00          21,600.00        108,000.00             828,000.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีSWITCH WITHOUT CONTACT พร้อมอปุกรณ์FAIL SECURE เปิด-ปิดอตัโนมตัิเม่ือไฟดบั

3.5.24 (D24) ประตบูานเลื่อนคูอ่ตัโนมตั(Automatic pedestrian doors) ขนาด 2x(0.70x2.00)/2x(0.75x2.00)ม. วงกบและกรอบบาน 15.00             ชดุ 72,000.00        1,080,000.00       10,800.00        162,000.00             1,242,000.00        Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

 Aluminium อบสีลกูฟักกระจกใสหนา 6มม.พร้อมอปุกรณ์มอร์เตอร์ควบคมุครบชดุ .

3.5.25 (D25) ประตบูานเลื่อนคูอ่ตัโนมตั(Automatic pedestrian doors) ขนาด 2x(0.55x2.00)ม./2x(0.65x2.00)ม.  วงกบ 17.00             ชดุ 68,400.00        1,162,800.00       10,260.00        174,420.00             1,337,220.00        Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

และกรอบบาน Aluminium อบสีลกูฟักกระจกใสหนา 6มม.พร้อมอปุกรณ์มอร์เตอร์ควบคมุครบชดุ

3.5.26 (D26) ประตบูานเลื่อนคูข่นาด 0.90x2.00ม.วงกบและบานกรอบ Aluminium ลกูฟักกระจกใสกนัรังสีหนา8 มม. 2.00               ชดุ 288,000.00      576,000.00          43,200.00        86,400.00               662,400.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

พร้อม Aluminiumบงัรางและอปุกรณ์รางเลื่อนครบชดุ

3.5.27 (D27) ประตบูานเลื่อนเดี่ยวขนาด 0.90x2.00ม.วงกบ Aluminium  บานไม้อดัยางกรุด้วยแผ่นกนัรังสีและกรุผิวHPL. 1.00               ชดุ 172,800.00      172,800.00          25,920.00        25,920.00               198,720.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

หน้ากรุด้วยแผ่นกนัรังสี มีชอ่งมองกระจกเคลือบตะกัว่กนัรังสี พร้อมไม้บงัรางและอปุกรณ์รางเลื่อนครบชดุ

3.5.28 (D28) ประตบูานเปิดเดี่ยวอตัโนมตัขนาด 0.90x2.00ม. วงกบไม้สงัเคราะห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกนัชืน้กรุHPL.ไฟดบั 11.00             ชดุ 61,200.00        673,200.00          9,180.00          100,980.00             774,180.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีชอ่งมองกระจกใส มีSWITCH WITHOUT CONTACTพร้อมอปุกรณ์FAIL SECURE  เปิด-ปิดอตัโนมตัิเม่ือ

3.5.29 (D29) ประตบูานเปิดเดี่ยวอตัโนมตัขนาด 1.40x2.00ม. วงกบไม้สงัเคราะห์WPC ขนาด 2"x4" บานไม้อดัยางกนัชืน้กรุHPL.ไฟดบั 4.00               ชดุ 62,640.00        250,560.00          9,396.00          37,584.00               288,144.00           Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

มีชอ่งมองกระจกใส มีSWITCH WITHOUT CONTACTพร้อมอปุกรณ์FAIL SECURE  เปิด-ปิดอตัโนมตัิเม่ือ

3.5.30 (D30) ประตบูานเปิดคูข่นาด 2(0.85x2.00)ม. วงกบและกรอบบาน Aluminiumอบสี ลกูฟักกระจกใส 4.00               ชดุ 15,840.00        63,360.00            2,376.00          9,504.00                 72,864.00             Doormatic Systems Co.,Ltd. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

กระจกใสหนา 6มม. พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ

3.6 งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

3.6.1 (eAก)หน้าตา่งบานเลื่อนคู ่วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. 
 93.00             ชดุ 3,672.00          341,496.00          550.80             51,224.40               392,720.40           บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก.ติดตาย ขนาดรวม 2.40x1.60 ม.

3.6.2 (eBก)หน้าตา่งบานเลื่อนสลบั วงกบอลมิูเนียมอบสี  ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. 
 62.00             ชดุ 5,508.00          341,496.00          826.20             51,224.40               392,720.40           บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก.ติดตาย ขนาดรวม 1.20X1.60 ม.



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต .แม่เหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

3 หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานสถาปัตยกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

3.6.3 4(eBก)หน้าตา่งบานเลื่อนสลบั วงกบอลมิูเนียมอบสี  ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. 
 4.00               ชดุ 13,464.00        53,856.00            2,019.60          8,078.40                 61,934.40             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก.ติดตาย ขนาดรวม 4.295X1.60 ม.

3.6.4 2(fกก) หน้าตา่ง บานเกล็ดอลมิูเนียมติดตาย ท าสีPOWDER COATING ขนาด 1.165x0.40 ม. 4.00               ชดุ 4,406.40          17,625.60            660.96             2,643.84                 20,269.44             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.5 4(fกก) หน้าตา่ง บานเกล็ดอลมิูเนียมติดตาย ท าสีPOWDER COATING ขนาด 2.295x0.40 ม. 8.00               ชดุ 7,650.00          61,200.00            765.00             6,120.00                 67,320.00             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.6 2(fFก) หน้าตา่ง บานเกล็ดอลมิูเนียมติดตาย ท าสีPOWDER COATING ขนาด 1.165x1.60 ม. 7.00               ชดุ 11,016.00        77,112.00            1,652.40          11,566.80               88,678.80             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.7 3(fFก) หน้าตา่ง บานเกล็ดอลมิูเนียมติดตาย ท าสีPOWDER COATING ขนาด 1.730x1.60 ม. 13.00             ชดุ 13,464.00        175,032.00          2,019.60          26,254.80               201,286.80           บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.8 (กIก)หน้าตา่งวงกบอลมิูเนียมอบสี บานเลื่อนสลบั ชอ่งแสงกระจก tempered glass หนา6 มม.ขนาด1.20X1.10 ม. 1.00               ชดุ 12,240.00        12,240.00            1,836.00          1,836.00                 14,076.00             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.9 (gกก) หน้าตา่งบานซ้อน วงกบอลมิูเนียมอบสี  ชอ่งแสงกระจก tempered glass หนา6 มม.ขนาด0.60X0.40 ม. 4.00               ชดุ 918.00             3,672.00              137.70             550.80                    4,222.80               บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.10 2(gกก) หน้าตา่งบานซ้อน วงกบอลมิูเนียมอบสี  ชอ่งแสงกระจก tempered glass หนา6 มม.ขนาด1.165X0.40 ม. 18.00             ชดุ 2,142.00          38,556.00            321.30             5,783.40                 44,339.40             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.11 (SW1) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 8.00               ชดุ 13,464.00        107,712.00          2,019.60          16,156.80               123,868.80           บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 4.40x4.90 ม.

3.6.12 (SW2) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 1.00               ชดุ 13,464.00        13,464.00            2,019.60          2,019.60                 15,483.60             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 4.40x4.90 ม.

3.6.13 (SW3) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 18.00             ชดุ 13,464.00        242,352.00          2,019.60          36,352.80               278,704.80           บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 4.00x4.90 ม.

3.6.14 (SW4) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 39.00             ชดุ 10,404.00        405,756.00          1,560.60          60,863.40               466,619.40           บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 2.45x2.80 ม.

3.6.15 (SW5) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 14.00             ชดุ 12,240.00        171,360.00          1,836.00          25,704.00               197,064.00           บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 5.50x2.80 ม.

3.6.16 (SW6) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 4.00               ชดุ 20,808.00        83,232.00            3,121.20          12,484.80               95,716.80             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 5.50x4.40 ม.

3.6.17 (SW7) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 4.00               ชดุ 12,240.00        48,960.00            1,836.00          7,344.00                 56,304.00             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 2.45x4.40 ม.

3.6.18 (SW8) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 1.00               ชดุ 26,928.00        26,928.00            4,039.20          4,039.20                 30,967.20             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 9.20x2.50 ม.

3.6.19 (SW9) หน้าตา่งบานกระจกติดตาย  tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 4.80x3.50 ม. 4.00               ชดุ 13,464.00        53,856.00            2,019.60          8,078.40                 61,934.40             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.20 (SW10) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 3.00               ชดุ 18,360.00        55,080.00            2,754.00          8,262.00                 63,342.00             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 5.60x3.60 ม.



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต .แม่เหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

3 หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานสถาปัตยกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

3.6.21 (SW11) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม.
 2.00               ชดุ 22,950.00        45,900.00            3,442.50          6,885.00                 52,785.00             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 8.50x3.60 ม.

3.6.22 (SW12) หน้าตา่งบานกระจกติดตาย  tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 5.40x3.60 ม. 1.00               ชดุ 24,480.00        24,480.00            3,672.00          3,672.00                 28,152.00             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.23 (SW13) หน้าตา่งบานกระทุ้ง วงกบอลมิูเนียมอบสี ชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. 1.00               ชดุ 10,710.00        10,710.00            1,606.50          1,606.50                 12,316.50             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

ผสมชอ่งแสงกระจก tempered glass เขียวตดัแสง หนา6 มม. ติดตาย ขนาด 5.20x2.50 ม.

3.6.24 หน้าตา่งอลมิูเนียมบานติดตาย ชอ่งแสงกระจก tempered glass หนา6 มม. ขนาด1.40x1.20 ม. 4.00               ชดุ 7,344.00          29,376.00            1,101.60          4,406.40                 33,782.40             บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.6.25 หน้าตา่งอลมิูเนียมบานติดตาย ชอ่งแสงกระจก tempered glass หนา6 มม. ขนาด 0.75x2.40 ม. 20.00             ชดุ 8,874.00          177,480.00          1,331.10          26,622.00               204,102.00           บ. กิจชยัะ อลเูทค จก. / คดิที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.7 งานทาสี (สีรองพืน้จ านวน 1 เที่ยว และทาสีจริงจ านวน 2 เที่ยว สีระดับ super sheild หรือเทยีบเท่า)

3.7.1 งานทาสีผนงัภายนอก (ชนิดทาภายนอก) ผลิตภณัฑ์ของ Pammastic ,TOA ,ICI หรือเทยีบเทา่ 7,920.00        ตร.ม. 43.00               340,560.00          31.00               245,520.00             586,080.00           สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.7.2 งานทาสีผนงัภายใน (ชนิดทาภายใน) ผลิตภณัฑ์ของ Pammastic ,TOA ,ICI หรือเทยีบเทา่ 37,120.00      ตร.ม. 35.00               1,299,200.00       28.00               1,039,360.00          2,338,560.00        สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.7.3 งานทาสีฝา้เพดานภายใน  (ส าหรับทาฝา้เพดาน) ผลิตภณัฑ์ของ Pammastic ,TOA ,ICI หรือเทยีบเทา่ 10,080.00      ตร.ม. 35.00               352,800.00          28.00               282,240.00             635,040.00           สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.7.4 งานทาสีฝา้เพดานภายนอก (ส าหรับทาฝา้เพดาน) ผลิตภณัฑ์ของ Pammastic ,TOA ,ICI หรือเทยีบเทา่ 346.00           ตร.ม. 43.00               14,878.00            34.00               11,764.00               26,642.00             สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.7.5 เส้นแบ่งทีจ่อดรถยนต์และเส้นแบ่งทศิทางจราจร ให้ใช้สีทาผิวพืน้จราจร (TRAFFIC PAINT)  แบบสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง 734.00           ม. 108.00             79,272.00            10.80               7,927.20                 87,199.20             หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

ผลิตภณัฑ์ Traffic Paint ของ Pammastic ,TOA ,ICI หรือเทยีบเทา่

3.7.6 ลกูศรทศิทางจราจร ให้ใช้สีทาผิวพืน้จราจร (TRAFFIC PAINT)  แบบสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง 58.00             ชดุ 162.00             9,396.00              16.20               939.60                    10,335.60             หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่/ คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

ผลิตภณัฑ์ Traffic Paint ของ Pammastic ,TOA ,ICI หรือเทยีบเทา่

3.8 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

3.8.1 โถสขุภณัฑ์นัง่ราบสีขาว ชนิดฟลชัวาล์ว รุ่นC1441 SHARONของ COTTO / รุ่นK-16838X-WK VIRGOของKARAT 87.00             ชดุ 6,876.00          598,212.00          450.00             39,150.00               637,362.00           บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

/ รุ่นTF-2471/SC-WT-0 NEW HYDRAของAMERICAN STANDARD หรือเทยีบเทา่ พร้อมอปุกรณ์ฟลชัวาล์วประกอบตามมาตรฐาน

3.8.2 โถสขุภณัฑ์นัง่ราบสีขาว ชนิดฟลชัแทงค์ รุ่นC1015 MACCของ COTTO / รุ่นCW864 SUPREMEของTOTO 44.00             ชดุ 7,281.00          320,364.00          450.00             19,800.00               340,164.00           บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

/ รุ่นTF-2048-WT-0 ACTIVAของAMERICAN STANDARD หรือเทยีบเทา่ พร้อมอปุกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน

3.8.3 โถสขุภณัฑ์นัง่ราบ สองชิน้ชนิกฟลชัแทงค์ สีขาว ส าหรับผู้สงูอายหุรือผู้ พิการ
พร้อมอปุกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน 9.00               ชดุ 6,750.00          60,750.00            450.00             4,050.00                 64,800.00             บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

 รุ่นSC6652 FORALLของ COTTO หรือเทยีบเทา่

3.8.4 โถปัสสาวะชายสีขาวชนิดแขวนผนงั (ทอ่น า้เข้าด้านบน) รุ่นC303 SANTANAของCOTTO/ รุ่นUW447JT1W/FของTOTO 49.00             ชดุ 5,301.00          259,749.00          450.00             22,050.00               281,799.00           บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

/รุ่นTF-6502-WT-0 NEW WASHBROOKของAMERICAN STANDARD หรือเทยีบเทา่ พร้อมอปุกรณ์ฟลชัวาล์วประกอบ

3.8.5 แผงกัน้โถปัสสาวะชายสีขาว รุ่นC306 DIVISIONของCOTTO หรือเทยีบเทา่ 28.00             ชดุ 1,161.00          32,508.00            170.00             4,760.00                 37,268.00             บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

3.8.6 สายช าระสีโครเมียมพร้อมอปุกรณ์ Stop valveรุ่นA-4700A-CH DOUCHEของ AMERICAN STANDARD หรือเทยีบเทา่ 140.00           ชดุ 648.00             90,720.00            70.00               9,800.00                 100,520.00           บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต .แม่เหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

3 หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานสถาปัตยกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

3.8.7 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนงัสีขาว รุ่นC00547 SPACE WALL HUNGของCOTTO หรือเทยีบเทา่ 16.00             ชดุ 3,492.00          55,872.00            450.00             7,200.00                 63,072.00             บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

 พร้อมอปุกรณ์ทอ่น า้ทิง้และสะดืออ่าง

3.8.8 อ่างล้างหน้าแบบฝังในเคาท์เตอร์สีขาว รุ่นC008 JUPITERของCOTTO /รุ่นK-17717X-1-WK PEARLของKARAT / 107.00           ชดุ 1,888.20          202,037.40          450.00             48,150.00               250,187.40           บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

รุ่นTF-0477-WT CEROSของAMERICAN STANDARD หรือเทยีบเทา่ พร้อมอปุกรณ์ทอ่น า้ทิง้และสะดืออ่าง

3.8.9 ก๊อกน า้ชนิดกดปิดอตัโนมตัิ รุ่นCT161(HM) PEONYของCOTTO /รุ่น IM-100087ของIMP /รุ่น A-2410 ICY 88.00             ชดุ 1,520.10          133,768.80          200.00             17,600.00               151,368.80           บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

ของAMERICAN STANDARD พร้อมอปุกรณ์Stop valve

3.8.10 ก๊อกน า้เย็นชนิดวางบนอ่างหรือเคาท์เตอร์ รุ่นCT144A ANTHONYของCOTTO / รุ่น100054ของIMP / 19.00             ชดุ 1,980.00          37,620.00            200.00             3,800.00                 41,420.00             บ. บญุถาวร กจ. / กรมบญัชีกลาง

รุ่น A-TJ63-10 TUBOของAMERICAN STANDARD พร้อมอปุกรณ์Stop valve

3.8.11 ฝักบวัสายอ่อนรุ่น Z10(HM) SHOWER ของCOTTOหรือเทยีบเทา่ พร้อมวาล์ว 17.00             ชดุ 3,897.00          66,249.00            70.00               1,190.00                 67,439.00             บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

เปิด-ปิดน า้เย็นยืนอาบรุ่นIM-100332ของ IMPหรือเทยีบเทา่

3.8.12 ทีใ่สก่ระดาษช าระ STAINLESS STEELชนิดยดึติดผนงั  รุ่น495.80.003โครเม่ียม ของHAFELE หรือเทยีบเทา่ 21.00             ชดุ 1,476.00          30,996.00            70.00               1,470.00                 32,466.00             บ. บญุถาวร กจ. / กรมบญัชีกลาง

3.8.13 กลอ่งบรรจกุระดาษช าระรุ่น70260 ของ Kimberly Clark หรือเทยีบเทา่ 119.00           ชดุ 522.00             62,118.00            70.00               8,330.00                 70,448.00             บ. บญุถาวร กจ. / กรมบญัชีกลาง

3.8.14 ขอแขวนผ้า รุ่นBONNYของVRH /FBVHY-CK02ANของ HOY / รุ่นBALIของMODONA หรือเทยีบเทา่ 92.00             ชดุ 114.30             10,515.60            70.00               6,440.00                 16,955.60             บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

3.8.15 กระจกเงาเจียรริม รองด้วยแผ่นไม้อดักนัชืน้ ขนาดตามแบบ 61.00             ชดุ 203.40             12,407.40            70.00               4,270.00                 16,677.40             หจก. เชียงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชัน่ / กรมบญัชีกลาง

3.8.16 ฝาตะแกรงดกักลิ่น หน้าแปลน 4" (ระบุรุ่นภายหลงั) 100.00           ชดุ 261.00             26,100.00            75.00               7,500.00                 33,600.00             บ. บญุถาวร กจ. / กรมบญัชีกลาง

3.8.17  TOP เคาน์เตอร์คสล. กรุหนิแกรนิต (ระบุชนิดภายหลงั) 84.00             ตร.ม. 1,440.00          120,960.00          220.00             18,480.00               139,440.00           หจก. เชียงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชัน่ / กรมบญัชีกลาง

3.8.18 ชดุกระจกกัน้อาบน า้SHOWER SCREEN  ขนาดตามแบบ ของOVERSEAS /RIVIERA /CRISTINA หรือเทยีบเทา่ 11.00             ชดุ 203.40             2,237.40              70.00               770.00                    3,007.40               หจก. เชียงใหม ่เอส พี คอนสตรัคชัน่ / กรมบญัชีกลาง

3.8.19 ราวทรงตวั STAINLESS STEEL ส าหรับอ่างล้างหน้า (ห้องน า้ผู้ พิการ) 9.00               ชดุ 1,588.50          14,296.50            105.00             945.00                    15,241.50             บ. บญุถาวร กจ. / กรมบญัชีกลาง

3.8.20 ราวทรงตวั STAINLESS STEEL ส าหรับโถสขุภณัฑ์ (ห้องน า้ผู้ พิการ) 9.00               ชดุ 1,588.50          14,296.50            105.00             945.00                    15,241.50             บ. บญุถาวร กจ. / กรมบญัชีกลาง

3.8.21 ชดุผนงัและประตหู้องสขุาส าเร็จรูป MFF กรุผิวComposite พร้อมกลอนและอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ 91.00             ชดุ 1,440.00          131,040.00          216.00             19,656.00               150,696.00           หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 15% ของคา่วสัดุ

3.8.22 SLOB SINK ทีเ่ทกระโถน อปุกรณ์ครบชดุ ขนาด 28"x20"x20" ระบบการช าระแบบ SIPHON JET 3.00               ชดุ 1,638.00          4,914.00              245.70             737.10                    5,651.10               หจก. เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชัน่ / คิดที่ 15% ของคา่วสัดุ

ใช้ฟลชัวาล์ว TOTO
 รุ่น TSV 401 NS/TS 401 NS และก็อกน า้รุ่น TK033A R13 หรือเทยีบเทา่

3.8.23 SCRUB SINK อ่างล้างมือเคลือบขาวชนิดแขวนผนงั L24 ของ TOTO หรือเทยีบเทา่ ก๊อกน า้ระบบเปิด-ปิด 6.00               ชดุ 6,363.00          38,178.00            200.00             1,200.00                 39,378.00             บ. บญุถาวร กจ. / กรมบญัชีกลาง

3.8.24 อตัโนมตัิ รุ่น SA 3441BT ของ SANA หรือเทยีบเทา่ พร้อมติดตัง้ระบบ เปิด-ปิดด้วยหวัเข่าได้ด้วย ใช้ได้ 2ระบบ

3.9 งานบันได

งานบนัได ST-01

3.9.1 จมกูบนัได จมกูบนัไดอลมิูเนียม 6 ร่อง กว้าง 2" ชนิดมีขาส าหรับยดึปนูทราย(ระบุสีภายหลงั) 148.00           ม. 270.00             39,960.00            40.00               5,920.00                 45,880.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.2 ลกูนอนลกูตัง้ คสล.ปกูระเบือ้งแกรนิตโต ขนาด 0.60x0.60 ม. (ระบุรุ่นภายหลงั) 118.00           ตร.ม. 450.00             53,100.00            220.00             25,960.00               79,060.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.3 Top ราวบนัไดกรุหนิแกรนิต 29.00             ม. 1,800.00          52,200.00            220.00             6,380.00                 58,580.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต .แม่เหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

3 หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานสถาปัตยกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

3.9.4 ราวมือจบัสแตนเลส ขนาด 2" และขาเหล็กสแตนเลส1" ยดึติดกบัผนงั 29.00             ม. 1,080.00          31,320.00            161.00             4,669.00                 35,989.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.5 บวัเชิงผนงั กระเบือ้งแกรนิตโต สงู0.10 ม.  ปิดคิว้PVCแบบโค้ง (ระบุสีภายหลงั) 109.00           ม. 108.00             11,772.00            133.00             14,497.00               26,269.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งานบนัได ST-02

3.9.6 ลกูนอนลกูตัง้ คสล.ปกูระเบือ้งแกรนิตโต ขนาด 0.60x0.60 ม. (ระบุรุ่นภายหลงั) 102.00           ตร.ม. 450.00             45,900.00            220.00             22,440.00               68,340.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.7 จมกูบนัไดอลมิูเนียม 6 ร่อง กว้าง 2" ชนิดมีขาส าหรับยดึปนูทราย 131.00           ม. 270.00             35,370.00            40.00               5,240.00                 40,610.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.8 Top ราวบนัไดกรุหนิแกรนิต 27.00             ม. 1,800.00          48,600.00            220.00             5,940.00                 54,540.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.9 บวัเชิงผนงั กระเบือ้งแกรนิตโต สงู0.10 ม.  ปิดคิว้PVCแบบโค้ง (ระบุสีภายหลงั) 107.00           ม. 108.00             11,556.00            133.00             14,231.00               25,787.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งานบนัได ST-03

3.9.10 ลกูนอนลกูตัง้ คสล.ปกูระเบือ้งแกรนิตโต ขนาด 0.60x0.60 ม. (ระบุรุ่นภายหลงั) 102.00           ตร.ม. 450.00             45,900.00            220.00             22,440.00               68,340.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.11 จมกูบนัไดอลมิูเนียม 6 ร่อง กว้าง 2" ชนิดมีขาส าหรับยดึปนูทราย 131.00           ม. 270.00             35,370.00            40.00               5,240.00                 40,610.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.12 Top ราวบนัไดกรุหนิแกรนิต 27.00             ม. 1,800.00          48,600.00            220.00             5,940.00                 54,540.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.13 บวัเชิงผนงั กระเบือ้งแกรนิตโต สงู0.10 ม.  ปิดคิว้PVCแบบโค้ง (ระบุสีภายหลงั) 107.00           ม. 108.00             11,556.00            133.00             14,231.00               25,787.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งานบนัได ST-04

3.9.14 ลกูนอนลกูตัง้ คสล.ปกูระเบือ้งแกรนิตโต ขนาด 0.60x0.60 ม. (ระบุรุ่นภายหลงั) 88.00             ตร.ม. 450.00             39,600.00            220.00             19,360.00               58,960.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.15 จมกูบนัไดอลมิูเนียม 6 ร่อง กว้าง 2" ชนิดมีขาส าหรับยดึปนูทราย 112.00           ม. 270.00             30,240.00            40.00               4,480.00                 34,720.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.16 Top ราวบนัไดกรุหนิแกรนิต 22.00             ม. 1,800.00          39,600.00            220.00             4,840.00                 44,440.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.17 บวัเชิงผนงั กระเบือ้งแกรนิตโต สงู0.10 ม.  ปิดคิว้PVCแบบโค้ง (ระบุสีภายหลงั) 91.00             ม. 108.00             9,828.00              133.00             12,103.00               21,931.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งานบนัได ST-05

3.9.18 ลกูนอนลกูตัง้ คสล.เทปนูทรายปรับระดบัท าผิวขดัมนั 40.00             ตร.ม. 270.00             10,800.00            99.00               3,960.00                 14,760.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.19 จมกูบนัไดอลมิูเนียม 6 ร่อง กว้าง 2" ชนิดมีขาส าหรับยดึปนูทราย 42.00             ม. 270.00             11,340.00            40.00               1,680.00                 13,020.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.20 ราวบนัไดเหล็กกลอ่ง (รายละเอียดตามแบบ ST-05) 16.00             ม. 225.00             3,600.00              161.00             2,576.00                 6,176.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งานบนัได ST-06, ST-07, ST-08,ST-09

3.9.21 ลกูนอนลกูตัง้  ปหูนิแกรนิตเตาะผิวพ่นไฟป่ันแปรง เซาะร่องจมกูบนัไดตามแบบ 36.00             ม. 270.00             9,720.00              220.00             7,920.00                 17,640.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งานบนัได ST-10 (ทางเช่ือมอาคาร)

3.9.22 ลกูตัง้ลกูนอนบนัไดเหล็กแผ่น Checkered Plate 21.00             ม. 270.00             5,670.00              220.00             4,620.00                 10,290.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.23 ราวบนัไดเหล็กกลอ่ง (รายละเอียดตามแบบขยายราวบนัได D-05) 8.00               ม. 1,080.00          8,640.00              161.00             1,288.00                 9,928.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.24 ราวกนัตกเหล็กกลอ่ง (รายละเอียดตามแบบขยายราวบนัได D-06) 6.00               ม. 1,080.00          6,480.00              161.00             966.00                    7,446.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งานบนัได ST-11 (ห้องControl Slope Room)
3.9.25 ลกูนอนลกูตัง้ คสล.เทปนูทรายปรับระดบัท าผิวขดัมนั. 7.00               ม. 270.00             1,890.00              99.00               693.00                    2,583.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต .แม่เหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

3 หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานสถาปัตยกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

3.9.26 จมกูบนัไดอลมิูเนียม 6 ร่อง กว้าง 2" ชนิดมีขาส าหรับยดึปนูทราย 9.00               ม. 270.00             2,430.00              40.00               360.00                    2,790.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งานบนัได ST-12 (ห้องSlope Room)

3.9.27 ลกูนอนลกูตัง้ คสล.ปกูระเบือ้งแกรนิตโต ขนาด 0.60x0.60 ม. (ระบุรุ่นภายหลงั) 6.00               ตร.ม. 450.00             2,700.00              220.00             1,320.00                 4,020.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.28 จมกูบนัไดอลมิูเนียม 6 ร่อง กว้าง 2" ชนิดมีขาส าหรับยดึปนูทราย(ระบุสีภายหลงั) 10.00             ม. 270.00             2,700.00              40.00               400.00                    3,100.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.29 ราวมือจบัสแตนเลส ขนาด 2" และขาเหล็กสแตนเลส1" ยดึติดกบัผนงั 3.00               ม. 1,080.00          3,240.00              60.00               180.00                    3,420.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.30 บวัเชิงผนงั กระเบือ้งแกรนิตโต สงู0.10 ม.  ปิดคิว้PVCแบบโค้ง (ระบุสีภายหลงั) 6.00               ม. 270.00             1,620.00              133.00             798.00                    2,418.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งานบนัได ST-17 (สระน า้)

3.9.31 ลกูนอนลกูตัง้ คสล. ท าผิวทรายล้าง (ระบุสีภายหลงั) 240.00           ตร.ม. 270.00             64,800.00            99.00               23,760.00               88,560.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

3.9.32 ราวบนัได คสล. ท าผิวทรายล้าง (ระบุสีภายหลงั) 200.00           ตร.ม. 225.00             45,000.00            99.00               19,800.00               64,800.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / กรมบญัชีกลาง

งาน RAMP

3.9.33 ราวมือจบัสแตนเลส ขนาด 2" และขาเหล็กสแตนเลส1" ยดึติดกบัผนงั 960.00           ม. -                   -                       60.00               57,600.00               57,600.00             - / กรมบญัชีกลาง

3.9.34 งานเซาะร่องRAMP 80.00             ตร.ม. 90.00               7,200.00              9.00                 720.00                    7,920.00               บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / คดิที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.9.35 อ่ืนๆ

3.10 งานหลังคา

Hip Roof (Top Roof)

3.10.1 กระเบือ้งหลงัคาซีแพคโมเนีย (ระบุรุ่นและสีภายหลงั) 2,572.50        ตร.ม.               143.88 370,131.30                          74.00 190,365.00             560,496.30           พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

3.10.2 ชดุครอบสนัหลงัคา รุ่นเดียวกนักบักระเบือ้งหลงัคา (ระบุภายหลงั) 131.00           ม.                 31.78 4,163.18                              74.00 9,694.00                 13,857.18             พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

3.10.3 ชดุไม้เชิงชายส าเร็จรูปกว้าง 6” 188.00           ม.                 60.00 11,280.00                            73.00 13,724.00               25,004.00             สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

3.10.4 ชดุตะแกรงกนันก 188.00           ตร.ม.                 90.00 16,920.00                                  -   -                         16,920.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย (รวมคา่ตดิตัง้)

3.10.5 แผ่นสะท้อนความร้อนใต้กระเบือ้งหลงัคา 36.00             ตร.ม.                 42.00 1,512.00                              20.00 720.00                    2,232.00               สพฐ. / สพฐ. 

Drop off

3.10.6 Polycerbonate Sheet 256.00           ตร.ม.               288.00 73,728.00                            70.00 17,920.00               91,648.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย  / กรมบญัชีกลาง

จอดรถ (Ground Floor) -                 

3.10.7 Polycerbonate Sheet 256.00           ตร.ม.               288.00 73,728.00                            70.00 17,920.00               91,648.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย  / กรมบญัชีกลาง

3.11 งานเบ็ดเตล็ด

3.11.1 งานบวัเชิงผนงัสงู 0.20ม.พร้อม COVE FILLETเข้ามมุ ปิดขอบด้วย WALL CAPPING STRIP 169.00           ม. 180.00             30,420.00            18.00               3,042.00                 33,462.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / คดิที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.11.2 คิว้บวัปนูปัน้ส าเร็จรูปรอบอาคาร 1,296.00        ม.               180.00 233,280.00          18.00               23,328.00               256,608.00           บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / คดิที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.11.3 FACADE ALUMINIUM PERFORATE 2,184.00        ตร.ม.               585.00 1,277,640.00                             -   -                         1,277,640.00        บมจ.เชียงใหมริ่มดอย (รวมคา่ตดิตัง้)

3.11.4 FACADE ระแนงไม้เทยีมติดตัง้บนโครงเหล็ก 2,600.00        ตร.ม.               585.00 1,521,000.00                             -   -                         1,521,000.00        บมจ.เชียงใหมริ่มดอย (รวมคา่ตดิตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต .แม่เหยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

3 หมวดงานสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานสถาปัตยกรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม

3.11.5 สระวา่ยน า้ส าเร็จรูป พร้อมระบบกรองทราย-เกลือ ขนาดประมาณ 5.00x3.00 m. 1.00               ชดุ                       -   -                                10,000.00 10,000.00               10,000.00             - / www.winwinpoolshop.com

3.11.6 หมอนกนัชนรถ คสล. 124.00           ชดุ               405.00 50,220.00                                  -   -                         50,220.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย (รวมคา่ตดิตัง้)

3.11.7 เหล็กกนัชน Column Guard ท าสี 75.00             ชดุ               810.00 60,750.00                                  -   -                         60,750.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย (รวมคา่ตดิตัง้)

3.11.8 เกล็ดAluminium ระบายอากาศใต้หลงัคา 756.00           ตร.ม.               450.00 340,200.00                                -   -                         340,200.00           บมจ.เชียงใหมริ่มดอย (รวมคา่ตดิตัง้)

3.11.9 ระบบผนงับานเลื่อนกัน้ห้องอเนกประสงค์สงู 4.60 ม. 138.00           ตร.ม.               450.00 62,100.00                            45.00 6,210.00                 68,310.00             บมจ.เชียงใหมริ่มดอย / คดิที่ 10% ของคา่วสัดุ

3.12 งานอ่ืนๆ

77,236,762.58    17,615,503.53      94,852,266.11         รวมราคาหมวดงานสถาปัตยกรรม



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

4.1 Main Incoming & HV Routing
4.1.1 HV Incoming  Overhead line from PEA meter 50.00           ม. 2,925.00           146,250.00         -                    -                      146,250.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.1.2 HV Pole 3.00             ชดุ 8,100.00           24,300.00           -                    -                      24,300.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.1.3 5"HDPE โทร.053-200666

4.1.4 HV Cable 24kV. Cu XLPE 1C-95 มม² 
4.1.5 Manhole
4.1.6 HV Metering Pole 1.00             ชดุ 81,000.00         81,000.00           -                    -                      81,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.2 สวิทช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) (RMU)
4.2.1 Gas-Insulated Ring Main Unit 24 kV.
4.2.2 - 2 Incoming feeder 630 A. with disconnecting switch
4.2.3 - 2 Outgoing feeder 200 A. with VCB.
4.2.4 - 12 pcs. Elbow connector for XLPE. Cable.
4.2.5 Outdoor Enclosure / Concrete Foundation

4.3 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
4.3.1 Platform  w/ drop fuse 2.00             ชดุ 166,500.00       333,000.00         -                    -                      333,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.4 แผงเมนไฟฟ้าปกติ และไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution & Essential Main Distribution Board)
MDB1-TIE

4.4.1 CB, IC ≥ 50 kA ประกอบด้วย
   - 3P 50- 100AF 1.00             ชดุ 5,805.00           5,805.00             -                    -                      5,805.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  250AF 9.00             ชดุ 9,495.00           85,455.00           -                    -                      85,455.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

   - 3P  400AF 1.00             ชดุ 16,020.00         16,020.00           -                    -                      16,020.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  1000AF 1.00             ชดุ 64,800.00         64,800.00           -                    -                      64,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  ACB 3200A, Draw-Out Type, with GFP,UN,ST. and Motor mechanism2.00             ชดุ 306,000.00       612,000.00         -                    -                      612,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.4.2 ตู้ ไฟฟา้, อปุกรณ์ประกอบและเคร่ืองมือวดั  ประกอบด้วย -                      -                      -                    
   - Cubicle Size HxWxD (2200x6000x1200 มม.) 1.00             ชดุ 832,500.00       832,500.00         -                    -                      832,500.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Busbar Wiring Accessorie  
   - Digital Metering CT  Wiring Accessorie  
   - Breaker Wiring Accessorie 
   - Surge Protection Device

4.4.3 CAP BANK
   - 40 KVAR Capacitor 12.00           ชดุ 7,200.00           86,400.00           -                    -                      86,400.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Magnetic Contactor 12.00           ชดุ 5,400.00           64,800.00           -                    -                      64,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - KVAR Controller  12 Step 1.00             ชดุ 16,200.00         16,200.00           -                    -                      16,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - HRC Fuse 12.00           ชดุ 1,350.00           16,200.00           -                    -                      16,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.4.4 CB, IC ≥ 50 kA ประกอบด้วย
   - 3P 50- 100AF 19.00           ชดุ 5,265.00           100,035.00         -                    -                      100,035.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  250AF 7.00             ชดุ 9,495.00           66,465.00           -                    -                      66,465.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  400AF 2.00             ชดุ 14,220.00         28,440.00           -                    -                      28,440.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

   - 3P  1000AF 2.00             ชดุ 64,800.00         129,600.00         -                    -                      129,600.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  1250AF w/GFP 1.00             ชดุ 97,200.00         97,200.00           -                    -                      97,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  ACB 3200A, Draw-Out Type, with GFP,UN,ST. and Motor mechanism1.00             ชดุ 306,000.00       306,000.00         -                    -                      306,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.4.5 ATS
   - ATS 4P, 1200A wControl & Acc. 1.00             ชดุ 387,000.00       387,000.00         -                    -                      387,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.4.6 ตู้ ไฟฟา้, อปุกรณ์ประกอบและเคร่ืองมือวดั  ประกอบด้วย
   - Cubicle Size HxWxD (2200x6000x1200 มม.) 1.00             ชดุ 765,000.00       765,000.00         -                    -                      765,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Busbar Wiring Accessorie  
   - DigitalMetering CT  Wiring Accessorie  
   - Breaker Wiring Accessorie 
   - Surge Protection Device

4.4.7 CAP BANK
   - Detune Reactor 1.00             ชดุ 45,000.00         45,000.00           -                    -                      45,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 40 KVAR Capacitor 12.00           ชดุ 7,200.00           86,400.00           -                    -                      86,400.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Magnetic Contactor 12.00           ชดุ 5,400.00           64,800.00           -                    -                      64,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - KVAR Controller  12 Step 1.00             ชดุ 16,200.00         16,200.00           -                    -                      16,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - HRC Fuse 12.00           ชดุ 1,350.00           16,200.00           -                    -                      16,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5 Distribution Board (Circuit Breaker/Cubicle w/ Busbar & Acc.)
EE. Power Distribution Board w/metering & digital meter

4.5.1 1DA 1.00             ชดุ 60,000.00         60,000.00           -                    -                      60,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.5.2 2DA 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.3 3DA 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.4 4DA 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.5 1DB 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.6 2DB 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.7 3DB 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.8 4DB 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.9 1EDA 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.10 2EDA 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.11 3EDA 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.12 4EDA 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.13 1EDB 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.14 2EDB 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.15 3EDB 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.16 4EDB 1.00             ชดุ 44,800.00         44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.17 Lift 1,2 (3,4) 2.00             ชดุ 26,800.00         53,600.00           -                    -                      53,600.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.5.18 Lift 5 (6) 2.00             ชดุ 19,600.00         39,200.00           -                    -                      39,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.6 แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์, CB Box & Safety Switch
4.6.1 Junction Box 1.00             งาน 18,000.00         18,000.00           -                    -                      18,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.6.2 Main CB, Panelboard (1 Ф)
   - 30A 6 CCT. 1.00             ชดุ 1,800.00           1,800.00             -                    -                      1,800.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.6.3 Main CB, Panelboard (3 Ф, 4 Wires), IC ≥ 30 kA



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

   - 40-100 AF ,  30 CCT. 59.00           ชดุ 9,600.00           566,400.00         -                    -                      566,400.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.6.4 CB (Miniature), IC ≥ 10 kA
    - RCBO 20A 40.00           ชดุ 1,120.00           44,800.00           -                    -                      44,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  16A 60.00           ชดุ 1,056.00           63,360.00           -                    -                      63,360.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  20A 44.00           ชดุ 1,056.00           46,464.00           -                    -                      46,464.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  30A 30.00           ชดุ 1,056.00           31,680.00           -                    -                      31,680.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  40A 4.00             ชดุ 1,280.00           5,120.00             -                    -                      5,120.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 3P  50A 1.00             ชดุ 1,280.00           1,280.00             -                    -                      1,280.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 1P   15A 300.00         ชดุ 100.80              30,240.00           -                    -                      30,240.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 1P   20A 200.00         ชดุ 100.80              20,160.00           -                    -                      20,160.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - 1P   30A 1.00             ชดุ 100.80              100.80                -                    -                      100.80              บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.6.5 Safety Switch
 - Safety Switch 3P+N+E.30A.IP56 10.00           ชดุ 7,200.00           72,000.00           -                    -                      72,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

 - Safety Switch 3P+N+E.60A.IP56 6.00             ชดุ 11,200.00         67,200.00           -                    -                      67,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.7 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Standby Generator Set)
4.7.1 Outdoor Enclosure 1.00             ea. 225,000.00       225,000.00         -                    -                      225,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.8 สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
4.8.1 สายไฟฟา้ชนิด IEC01, 750V 70 C

   -    2.5 มม² 117,900.00  ม. 7.23                  852,063.30         7.00                   825,300.00         1,677,363.30    www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -    4   มม² 39,000.00    ม. 10.91                425,412.00         10.00                 390,000.00         815,412.00       www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -    6   มม² 970.00         ม. 17.96                17,416.35           12.00                 11,640.00           29,056.35         www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -  10   มม² 2,670.00      ม. 31.28                83,528.28           16.00                 42,720.00           126,248.28       www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -  16   มม² 1,770.00      ม. 48.54                85,910.49           20.00                 35,400.00           121,310.49       www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -  25   มม² 1,170.00      ม. 76.14                89,083.80           25.00                 29,250.00           118,333.80       www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -  35   มม² 80.00           ม. 101.08              8,086.32             30.00                 2,400.00             10,486.32         www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -  50   มม² 2,990.00      ม. 145.42              434,811.78         40.00                 119,600.00         554,411.78       www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -  95   มม² 200.00         ม. 207.93              41,585.40           55.00                 11,000.00           52,585.40         www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   - 120   มม² 20.00           ม. 362.93              7,258.68             60.00                 1,200.00             8,458.68           www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   - 185   มม² 3,080.00      ม. 585.00              1,801,800.00      85.00                 261,800.00         2,063,600.00    www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.8.2 สายไฟฟา้ชนิด CV, 1kV 90 C
   - 1 Core,  50   มม² 320.00         ม. 147.60              47,232.00           45.00                 14,400.00           61,632.00         www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -1 Core, 185   มม² 240.00         ม. 555.30              133,272.00         85.00                 20,400.00           153,672.00       www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -1 Core, 240   มม² 240.00         ม. 728.10              174,744.00         100.00               24,000.00           198,744.00       www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

   -1 Core, 300   มม² 640.00         ม. 919.80              588,672.00         110.00               70,400.00           659,072.00       www.ctw.co.th / กรมบญัชีกลาง

4.8.3 สายไฟฟา้ทนไฟ (Fire Resistant Cable)
   -    1C-4 มม² 120.00         ม. 37.80                4,536.00             14.00                 1,680.00             6,216.00           www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -    1C-25   มม² 1,760.00      ม. 180.00              316,800.00         35.00                 61,600.00           378,400.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -    1C-50   มม² 320.00         ม. 360.00              115,200.00         55.00                 17,600.00           132,800.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.9 รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
4.9.1 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด EMT (EMT Conduit)

   -   15  มม. 13,578.00    ม. 23.04                312,837.12         22.00                 298,716.00         611,553.12       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -   20  มม. 5,250.00      ม. 33.12                173,880.00         24.00                 126,000.00         299,880.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -   25  มม. 1,000.00      ม. 47.07                47,067.00           28.00                 28,000.00           75,067.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -   40  มม. 550.00         ม. 95.74                52,656.45           38.00                 20,900.00           73,556.45         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.9.2 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด IMC (IMC Conduit)
   -   25  มม. 200.00         ม. 87.29                17,457.00           32.00                 6,400.00             23,857.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -   40  มม. 470.00         ม. 138.35              65,022.15           42.00                 19,740.00           84,762.15         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -   50  มม. 740.00         ม. 189.06              139,904.40         48.00                 35,520.00           175,424.40       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -   65  มม. 230.00         ม. 359.10              82,593.00           55.00                 12,650.00           95,243.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -   80  มม. 770.00         ม. 445.50              343,035.00         65.00                 50,050.00           393,085.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -  100  มม. 560.00         ม. 587.70              329,112.00         85.00                 47,600.00           376,712.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.9.3 ทอ่อ่อน (Flexible Conduit)
   -   15  มม. 15,000.00    ม. 20.70                310,500.00         13.00                 195,000.00         505,500.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.9.4 รางเดินสาย ( wireway&Cable Tray)
   -   800 มม. Tray 20.00           ม. 1,080.00           21,600.00           145.00               2,900.00             24,500.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -   300 มม. Tray 100.00         ม. 585.00              58,500.00           75.00                 7,500.00             66,000.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -   100 x 100 mm Wireway 30.00           ม. 252.00              7,560.00             45.00                 1,350.00             8,910.00           www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.9.5 ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหล็กยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00             งาน 187,406.41       187,406.41         56,221.92         56,221.92           243,628.34       คิดที่ 10% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.10 สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
4.10.1 สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)

   - 15A 250V, Single Pole Switch 1 Gang 45.00           ชดุ 73.60                3,312.00             80.00                 3,600.00             6,912.00           www.schneider-electric.co.th / กรมบญัชีกลาง

   - 15A 250V, Single Pole Switch 2 Gang 167.00         ชดุ 140.80              23,513.60           90.00                 15,030.00           38,543.60         www.schneider-electric.co.th / กรมบญัชีกลาง

   - 15A 250V, Single Pole Switch 3 Gang 30.00           ชดุ 112.00              3,360.00             100.00               3,000.00             6,360.00           www.schneider-electric.co.th / กรมบญัชีกลาง

   - 20A 250V, Single Outlet 100.00         ชดุ 65.60                6,560.00             90.00                 9,000.00             15,560.00         www.schneider-electric.co.th / กรมบญัชีกลาง

   - 20A 250V, Duplex Outlet 520.00         ชดุ 104.00              54,080.00           265.00               137,800.00         191,880.00       www.schneider-electric.co.th / กรมบญัชีกลาง

4.11 Two Wire Remote System
4.11.1 Central Control

   - Master Control  w/PC Interface Unit 1.00             ชดุ 108,000.00       108,000.00         -                    -                      108,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.11.2 Dimmer DR
4.11.3 1RPA

   - 20 A Relay 18.00           ชดุ 1,792.00           32,256.00           -                    -                      32,256.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Power Supply& Control 1.00             ชดุ 7,360.00           7,360.00             -                    -                      7,360.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   -Panel & Accessories 1.00             ชดุ 2,800.00           2,800.00             -                    -                      2,800.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.11.4 1RPB
   - 20 A Relay 18.00           ชดุ 1,792.00           32,256.00           -                    -                      32,256.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Power Supply& Control 1.00             ชดุ 7,360.00           7,360.00             -                    -                      7,360.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   -Panel & Accessories 1.00             ชดุ 4,800.00           4,800.00             -                    -                      4,800.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.11.5 2RPA
   - 20 A Relay 18.00           ชดุ 1,792.00           32,256.00           -                    -                      32,256.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Power Supply& Control 1.00             ชดุ 7,360.00           7,360.00             -                    -                      7,360.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

   -Panel & Accessories 1.00             ชดุ 2,800.00           2,800.00             -                    -                      2,800.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.11.6 2RPB
   - 20 A Relay 18.00           ชดุ 1,792.00           32,256.00           -                    -                      32,256.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Power Supply& Control 1.00             ชดุ 7,360.00           7,360.00             -                    -                      7,360.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   -Panel & Accessories 1.00             ชดุ 2,800.00           2,800.00             -                    -                      2,800.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.11.7 3RPA
   - 20 A Relay 18.00           ชดุ 1,792.00           32,256.00           -                    -                      32,256.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Power Supply& Control 1.00             ชดุ 7,360.00           7,360.00             -                    -                      7,360.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   -Panel & Accessories 1.00             ชดุ 4,800.00           4,800.00             -                    -                      4,800.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.11.8 3RPB
   - 20 A Relay 18.00           ชดุ 1,792.00           32,256.00           -                    -                      32,256.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Power Supply& Control 1.00             ชดุ 7,360.00           7,360.00             -                    -                      7,360.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   -Panel & Accessories 1.00             ชดุ 4,800.00           4,800.00             -                    -                      4,800.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.11.9 4RPA
   - 20 A Relay 18.00           ชดุ 1,792.00           32,256.00           -                    -                      32,256.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Power Supply& Control 1.00             ชดุ 7,360.00           7,360.00             -                    -                      7,360.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   -Panel & Accessories 1.00             ชดุ 2,800.00           2,800.00             -                    -                      2,800.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.11.10 4RPB
   - 20 A Relay 18.00           ชดุ 1,632.00           29,376.00           -                    -                      29,376.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Power Supply& Control 1.00             ชดุ 6,560.00           6,560.00             -                    -                      6,560.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   -Panel & Accessories 1.00             ชดุ 2,560.00           2,560.00             -                    -                      2,560.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.11.11 IP56 Passice Infrared Ceiling Unit (Motion Detector)
4.11.12 สายสญัญาณสื่อสาร (Cable & Wire)

   - UTP Cat. 5E  4 Pairs or TWPS 500.00         ม. 27.00                13,500.00           6.00                   3,000.00             16,500.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.11.13 รางเดินสายไฟฟา้ (Raceway)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.11.14 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด EMT (EMT Conduit)
   - 15  มม. Ø 500.00         ม. 22.92                11,460.00           22.00                 11,000.00           22,460.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหล็กยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00             งาน 1,146.00           1,146.00             343.80               343.80                1,489.80           คิดที่ 10% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

4.12 โคมไฟฟ้า (Luminaire)
4.12.1 9 W LED DOWN LIGHT 787.00         ชดุ 612.00              481,644.00         115.00               90,505.00           572,149.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.12.2 2 x 20 W LED Prysmatic 49.00           ชดุ 3,420.00           167,580.00         115.00               5,635.00             173,215.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.12.3 2 x 20 W LED ฝังฝา้ T-Bar 1,251.00      ชดุ 2,106.00           2,634,606.00      115.00               143,865.00         2,778,471.00    www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.12.4 1 x 20 W LED Batten 324.00         ชดุ 976.50              316,386.00         115.00               37,260.00           353,646.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.12.5 1 x 20 W LED w/cover WP 72.00           ม. 1,980.00           142,560.00         115.00               8,280.00             150,840.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.12.6 HI BAY LUMINAIRE 100W LED 60.00           ชดุ 7,200.00           432,000.00         650.00               39,000.00           471,000.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.12.7 Exit & Fire Exit Sign LED w/Battery 127.00         ชดุ -                    -                      310.00               39,370.00           39,370.00         - / สพฐ.
4.12.8 Emergency Battery Light w/ 2 x 10W LED 164.00         ชดุ -                    -                      310.00               50,840.00           50,840.00         - / สพฐ.

4.13 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)
4.13.1 Earth Pits w/Ground Rod 54.00           ชดุ 1,800.00           97,200.00           -                    -                      97,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.13.2 สายทองแดง
 - 70   มม² BC 1,000.00      ม 252.00              252,000.00         45.00                 45,000.00           297,000.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

 - 25 x 3 mm Copper Tape 1,300.00      ม 405.00              526,500.00         70.00                 91,000.00           617,500.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.13.3 Test Box 18.00           ชดุ 4,950.00           89,100.00           -                    -                      89,100.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.13.4 Ground Bar 4.00             ชดุ 1,800.00           7,200.00             -                    -                      7,200.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.13.5 รางเดินสายไฟฟา้ (Raceway)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.13.6 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด PVC (PVC Conduit)
   - 32  มม. Ø 250.00         ม 37.35                9,337.50             27.00                 6,750.00             16,087.50         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.13.7 Exothermic Weld 1.00             ชดุ 40,500.00         40,500.00           -                    -                      40,500.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.13.8 ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหล็กยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00             ชดุ 2,801.25           2,801.25             840.38               840.38                3,641.63           คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

4.14 ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)
4.14.1 Fire Barrier 1.00             งาน 90,000.00         90,000.00           -                    -                      90,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.15 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
4.15.1 Main Fire Alarm Control Panel 1 Loops & Power Supply Unit 1.00             ชดุ 108,000.00       108,000.00         -                    -                      108,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.15.2 Computer w/ Software
4.15.3 Alarm Printer
4.15.4 Graphic Software Interface
4.15.5 BACnet Interface Card for Graphic Monitoring
4.15.6 Audio Amplifier 120 watt
4.15.7 Graphic  Annunciator Size A1 (ANN) 1.00             ชดุ 31,500.00         31,500.00           -                    -                      31,500.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

 - Lamp Driver Module for Graphic  Annunciator 4.00             ชดุ 9,630.00           38,520.00           -                    -                      38,520.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.15.8 Addressable Devices
 -  Addressable Control Modules for Speaker, Strobe, Telephone 30.00           ชดุ 3,150.00           94,500.00           -                    -                      94,500.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

 -  Addressable Smoke detector 21.00           ชดุ 2,700.00           56,700.00           -                    -                      56,700.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

 -  Add. Relay Modules for Lift control, Smoke exhaust fan, Escalators, Fire doors6.00             ชดุ 1,485.00           8,910.00             -                    -                      8,910.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

 -  Addressable Monitor module 80.00           ชดุ 1,035.00           82,800.00           -                    -                      82,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

 - Isolator Modules 4.00             ชดุ 1,035.00           4,140.00             -                    -                      4,140.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.15.9 Conventional Devices
 - Manual Pull Station 44.00           ชดุ 801.00              35,244.00           -                    -                      35,244.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

 - Photoelectric Smoke Detector 442.00         ชดุ 720.00              318,240.00         -                    -                      318,240.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

 - Heat Detector Fixed and Rate-of-Rise 162.00         ชดุ 225.00              36,450.00           -                    -                      36,450.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

 - Fire Alarm Speaker with Strobe 52.00           ชดุ 2,160.00           112,320.00         -                    -                      112,320.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

 - Fire Phone Jack 52.00           ชดุ 270.00              14,040.00           -                    -                      14,040.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.15.10 สายไฟฟา้ (Cable & Wire)
 - THW 1.5 มม² 22,543.00    ม. 4.95                  111,587.85         5.00                   112,715.00         224,302.85       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

 - THW 2.5 มม² 3,363.00      ม. 7.29                  24,516.27           7.00                   23,541.00           48,057.27         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

 - FR 2.5 มม² 1,541.00      ม. 26.10                40,220.10           12.00                 18,492.00           58,712.10         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

 - FR 4 มม² 1,541.00      ม. 37.80                58,249.80           14.00                 21,574.00           79,823.80         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

 - TIEV  0.65 มม Ø  2 Pairs 1,968.00      ม. 7.20                  14,169.60           6.00                   11,808.00           25,977.60         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

 - 16 AWG Fire Rated Twisted Pair With Shileld 771.00         ม. 58.50                45,103.50           5.85                   4,510.35             49,613.85         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

4.15.11 รางเดินสายไฟฟา้ (Raceway)
4.15.12 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด EMT (EMT Conduit)

 - 15  มม. Ø 12,457.00    ม. 22.92                285,514.44         22.00                 274,054.00         559,568.44       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหล็กยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00             เหมา 28,551.44         28,551.44           8,565.43           8,565.43             37,116.88         คิดที่ 10% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.15.13 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด IMC (IMC Conduit)
 - 15  มม. Ø 1,156.00      ม. 50.03                57,835.84           26.00                 30,056.00           87,891.84         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

 - 20  มม. Ø 385.00         ม. 66.48                25,595.96           28.00                 10,780.00           36,375.96         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหล็กยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00             งาน 8,343.18           8,343.18             2,502.95           2,502.95             10,846.13         คิดที่ 10% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

4.16 ระบบส่ือสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System)

4.17 ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)
4.17.1 PABX, 1.00             ชดุ 495,000.00       495,000.00         -                    -                      495,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.17.2 เคร่ืองโทรศพัท์
4.17.3 MDF 1.00             ชดุ 81,000.00         81,000.00           -                    -                      81,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.17.4 เต้ารับโทรศพัท์, Fax (RJ11)
   - เต้ารับโทรศพัท์ RJ11 134.00         ชดุ 236.70              31,717.80           90.00                 12,060.00           43,777.80         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.17.5 แผงรวมสาย (Telephone Terminal Cabinet)
   - OTC 100 Pairs 1.00             ชดุ 8,100.00           8,100.00             810.00               810.00                8,910.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

   - 40 Pairs 4.00             ชดุ 2,250.00           9,000.00             225.00               900.00                9,900.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

4.17.6 สายโทรศพัท์ (Cable & Wire)
AP  0.65 มม. Ø  100 Pairs 100.00         ม. 346.50              34,650.00           45.00                 4,500.00             39,150.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

24 Core Fiber Optic Cable MM (XG) 50/125 UM.Underground Outdoor Type Wire Reinforced100.00         ม. 164.70              16,470.00           16.47                 1,647.00             18,117.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

Non-Metalic Strength Member Cable
TPEV

   - TPEV  0.65 มม Ø  20 Pairs 1,200.00      ม. 108.00              129,600.00         24.00                 28,800.00           158,400.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   - TIEV  4C-0.65 มม 12,000.00    ม. 5.40                  64,800.00           6.00                   72,000.00           136,800.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.17.7 รางเดินสายไฟฟา้ (Raceway)
ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด EMT (EMT Conduit)

   - 40  มม. Ø 1,200.00      ม. 98.40                118,076.40         38.00                 45,600.00           163,676.40       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   - 15  มม. Ø 3,000.00      ม. 22.92                68,760.00           22.00                 66,000.00           134,760.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

กลอ่งเดินสายไฟฟา้ (Wireway)
   - 100 มม. x 50 มม. 1,000.00      ม. 168.75              168,750.00         35.00                 35,000.00           203,750.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด HDPE.
   - 100  มม. Ø 200.00         ม. 170.10              34,020.00           34.00                 6,800.00             40,820.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.18 ระบบเสียง (Sound System)
4.18.1 Main Public Address Controller 1.00             ชดุ 32,400.00         32,400.00           -                    -                      32,400.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ประกอบด้วย
 - Network Controller
 - Automatic Calendar
 - Call Station Keypad
 - Sound Monitor Selector Switch
 - Electronic Chime
 - Pre-Amplifier 
 - Sound Monitor Selector Switch
 - Message Manager
 - Equalizer
 - Buzzer Alarm
 - Sound Computer Workstation
 - Tuner
 - MP3 Player
 - DVD/CD Player  2 ชดุ
 - Interface



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.18.2 Amplifier
4.18.3 Microphone w/ Electronic Chime 1.00             ชดุ -                    -                      1,000.00           1,000.00             1,000.00           - / กรมบญัชีกลาง

4.18.4 ล าโพงติดฝา้ (Ceiling Loudspeaker) 117.00         ชดุ -                    -                      115.00               13,455.00           13,455.00         - / กรมบญัชีกลาง

4.18.5 column Loudspeaker 15W
4.18.6 ปุ่ มปรับเสียง (Volume Control)

   - 30 W 30.00           ชดุ 1,800.00           54,000.00           -                    -                      54,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.18.7 ขัว้ตอ่สาย (Sound Terminal Box)
4.18.8 Equipment Rack 19"

   - 42 U 1.00             ชดุ 27,000.00         27,000.00           -                    -                      27,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.18.9 สายไฟฟา้ (Cable & Wire)
   - FR 2 x 1C-2.5 มม² 2,000.00      ม. 72.00                144,000.00         12.00                 24,000.00           168,000.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   - FR 3 x 1C-2.5 มม² 500.00         ม. 108.00              54,000.00           12.00                 6,000.00             60,000.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.18.10 รางเดินสายไฟฟา้ (Raceway)
ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด IMC (IMC Conduit)

   -  Ø 25  มม. 734.00         ม. 89.10                65,399.40           32.00                 23,488.00           88,887.40         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

   -  Ø 15  มม. 2,413.00      ม. 63.00                152,019.00         26.00                 62,738.00           214,757.00       www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.19 ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.19.1 CCTV
4.19.2 Equipment

-  Switch 24 Port 1000 Base-X SFP Layer3 8.00             ชดุ 16,650.00         133,200.00         -                    -                      133,200.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

-  POE Switch Switching 12 Port, 10/100/1000 and 4-Port 1000 Base-X SFP8.00             ชดุ 19,980.00         159,840.00         -                    -                      159,840.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

-  SM 1000 Base-X SFP Tranceiver 8.00             ชดุ 2,700.00           21,600.00           -                    -                      21,600.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

-  Equipment Rack 19" 8.00             ชดุ 12,150.00         97,200.00           -                    -                      97,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.19.3 Installation Cable & Wire & Raceway
4.19.4 'Testing & Commissioning (ทัง้ระบบ)

4.20 ระบบเสาอากาศโทรทศัน์รวม (MATV System)
4.20.1 Satellite Dish w/ Accessories

   - C-Band 1.00             ชดุ 7,200.00           7,200.00             -                    -                      7,200.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - KU-Band 1.00             ชดุ 7,200.00           7,200.00             -                    -                      7,200.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.20.2 Satellite Dish Receiver w/Digital TV Amplifier & antenna
   - Power Supply 1.00             ชดุ 4,500.00           4,500.00             -                    -                      4,500.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - Rack Frame 1.00             ชดุ 22,500.00         22,500.00           -                    -                      22,500.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

   - MATV Cabinet 6.00             ชดุ 990.00              5,940.00             -                    -                      5,940.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.20.3 TV-FM Outlet 12.00           ชดุ 276.30              3,315.60             90.00                 1,080.00             4,395.60           www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.20.4 4-Way Tap-Off
4.20.5 3-Way Splitter 12.00           ชดุ 315.00              3,780.00             90.00                 1,080.00             4,860.00           www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.20.6 สายน าสญัญาณ (Coaxial Cable)
   - Coaxial Cable RG 6 (Indoor) 1,143.00      ม. 13.50                15,430.50           1.35                   1,543.05             16,973.55         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

   - Coaxial Cable RG 11 (Indooor) 559.00         ม. 33.30                18,614.70           3.33                   1,861.47             20,476.17         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

4.20.7 รางเดินสายไฟฟา้ (Raceway)
4.20.8 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด EMT (EMT Conduit)

   - 15  มม. Ø 1,488.00      ม. 22.92                34,104.96           22.00                 32,736.00           66,840.96         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.20.9 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ชนิด IMC (IMC Conduit)
   - 15  มม. Ø 223.00         ม. 63.00                14,049.00           22.00                 4,906.00             18,955.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

4.21 ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) 
4.21.1 Access Control Operator Work Station 1.00             ชดุ 40,500.00         40,500.00           -                    -                      40,500.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.21.2 Software  Management 1.00             ชดุ 9,000.00           9,000.00             -                    -                      9,000.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.21.3 Reader Controller 2.00             ชดุ 71,100.00         142,200.00         -                    -                      142,200.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

4.21.4 Reader
-  Proximity Entry Card Reade with keypad Reader 2.00             ชดุ 16,650.00         33,300.00           -                    -                      33,300.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

-  Proximity Entry Card Reader with Finger Scan 2.00             ชดุ 31,500.00         63,000.00           -                    -                      63,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

-  SQL Server 1.00             ชดุ 90,000.00         90,000.00           -                    -                      90,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.21.5 Equipment
-  EM Lock 2.00             ชดุ 4,050.00           8,100.00             -                    -                      8,100.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

-  Exit button 2.00             ชดุ 450.00              900.00                -                    -                      900.00              บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

-  Door Contact 2.00             ชดุ 1,080.00           2,160.00             -                    -                      2,160.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

-  Power Supply 2.00             ชดุ 2,250.00           4,500.00             -                    -                      4,500.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

-  Mifare Smart card 100.00         ชดุ 270.00              27,000.00           -                    -                      27,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

4.21.6 Installation Cable & Wire & Raceway
-  Installation for Reader 1.00             ชดุ 63,000.00         63,000.00           6,300.00           6,300.00             69,300.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

4.22 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง 
งานติดตัง้เสาไฟฟา้ ค.อ.ร. มาตรฐาน กฟภ. ยาว 12.00 ม. 33.00           ต้น 4,542.00           149,886.00         900.00               29,700.00           179,586.00       สพฐ. / สพฐ.

พร้อมงานดินขดุฝังเสาและเทคอนกรีตโคนเสา
งานติดตัง้คอน ค.อ.ร. ขนาด 0.12x0.12x2.00 ม. 4.00             ทอ่น 605.00              2,420.00             121.00               484.00                2,904.00           บ.พิบลูย์คอนกรีต จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้คอน ค.อ.ร. ขนาด 0.10x0.10x2.50 ม. 5.00             ทอ่น 528.00              2,640.00             105.60               528.00                3,168.00           บ.พิบลูย์คอนกรีต จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้คอน  ค.อ.ร. (ชนิด ป. ปลา) 30.00           ชดุ 2,100.00           63,000.00           420.00               12,600.00           75,600.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ฟรีฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด 50 sq.mm. 21.00           ชดุ 456.00              9,576.00             91.20                 1,915.20             11,491.20         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ดรอปเอาท์ ขนาด100 A 9.00             ชดุ 3,000.00           27,000.00           600.00               5,400.00             32,400.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้สายไฟแรงสงู ชนิด SAC ขนาด 70 sq.mm. (25KV) 2,700.00      ม. 179.75              485,325.00         65.00                 175,500.00         660,825.00       http://www.megalight-thailand.com / กรมบญัชีกลาง

งานติดตัง้ชดุหวัเคเบิล้ (outdoor) ขนาด 70 sq.mm. 9.00             ชดุ 4,200.00           37,800.00           840.00               7,560.00             45,360.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

งานติดตัง้ลอ่ฟา้แรงสงู ขนาด 21 KV. 9.00             ชดุ 3,200.00           28,800.00           640.00               5,760.00             34,560.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ลกูถ้วยไลน์โพสท์ 99.00           ลกู 1,100.00           108,900.00         220.00               21,780.00           130,680.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ลกูถ้วยแขวน 38.00           ลกู 550.00              20,900.00           110.00               4,180.00             25,080.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ตะกร้อรัดสาย แบบ XLPE 1.00             ชดุ 3,000.00           3,000.00             600.00               600.00                3,600.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ชดุกราวค์แรงสงูต้น แบบ RISER 1.00             ชดุ 4,800.00           4,800.00             960.00               960.00                5,760.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้เคเบิลบล็อก 2.00             ชดุ 54,000.00         108,000.00         10,800.00         21,600.00           129,600.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ระบบกราวด์หม้อแปลง 2.00             ชดุ 18,000.00         36,000.00           3,600.00           7,200.00             43,200.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้สายสง่ไฟแรงสงู XLPE.1C-50sq.mm. 12/20(24) KV 180.00         ม. 423.00              76,140.00           55.00                 9,900.00             86,040.00         www.tpelectriccenter.com / กรมบญัชีกลาง

งานทอ่เหล็กร้อยสายไฟฟา้ ชนิด IMC ขนาด 4" 60.00           ม. 934.00              56,040.00           85.00                 5,100.00             61,140.00         www.klangfaifa.com / กรมบญัชีกลาง

งานอปุกรณ์ประกอบการขยายเขตระบบไฟฟา้แรงสงู 1.00             รายการ 20,000.00         20,000.00           4,000.00           4,000.00             24,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ชดุหวัเคเบิล้ (outdoor) 3.00             ชดุ 5,000.00           15,000.00           1,000.00           3,000.00             18,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ชดุหวัเคเบิล้ (indoor) 6.00             ชดุ 5,000.00           30,000.00           1,000.00           6,000.00             36,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้รัว้ตาข่ายแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) 56.00           ม. 3,280.00           183,680.00         -                    -                      183,680.00       กอ.สพฐ. / (รวมคา่ติดตัง้)

งานพืน้ ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. 35.00           ตร.ม. 431.83              15,114.05           -                    -                      15,114.05         กอ.สพฐ. / (รวมคา่ติดตัง้)

งานหินสเปคโรย หนา 0.20 ม. 11.00           ลบ.ม. 380.00              4,180.00             99.00                 1,089.00             5,269.00           กอ.สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

งานติดตัง้ระบบกราวด์รัว้ 3.00             ชดุ 10,000.00         30,000.00           2,000.00           6,000.00             36,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 20% ของคา่วสัดุ

งานติดตัง้ตู้  Ring Main Unit 22kV(RMU) ขนาด 2 in 4 Out  1.00             ชดุ -                    -                      50,000.00         50,000.00           50,000.00         - / บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

25,723,922.47   4,943,816.56     30,667,739.02     รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร
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สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่
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หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

5.1. ระบบน า้ประปา

5.1.1 เคร่ืองสบูน า้เพ่ิมแรงดนั  (Constant Pressure Booster Pump )

5.1.2 ทอ่เหลก็อาบสงักะสชีัน้ M (GSP Class M ) 

   - Ø 2 " 60.00 ม. 140.18               8,410.80            110.00               6,600.00            15,010.80         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3 " 100.00 ม. 241.43               24,143.00          175.00               17,500.00          41,643.00         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 100.00 ม. 342.67               34,267.00          250.00               25,000.00          59,267.00         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 30.00 ม. 646.50               19,395.00          400.00               12,000.00          31,395.00         สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 25,864.74          25,864.74          7,759.42            7,759.42            33,624.16         คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

5.1.3 ทอ่ PP-R (80) SDR 11 PN 10

   - Ø 1/2 " 480.00 ม. 19.80                 9,504.00            30.00                 14,400.00          23,904.00         บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3/4 " 450.00 ม. 26.10                 11,745.00          30.00                 13,500.00          25,245.00         บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1 " 700.00 ม. 43.20                 30,240.00          30.00                 21,000.00          51,240.00         บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1-1/2 " 310.00 ม. 100.80               31,248.00          50.00                 15,500.00          46,748.00         บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 2 " 190.00 ม. 160.20               30,438.00          75.00                 14,250.00          44,688.00         บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 2-1/2 " 175.00 ม. 225.00               39,375.00          100.00               17,500.00          56,875.00         บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3 " 120.00 ม. 315.00               37,800.00          120.00               14,400.00          52,200.00         บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ
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   - Ø 4 " 30.00 ม. 525.60               15,768.00          150.00               4,500.00            20,268.00         บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 61,835.40          61,835.40          18,550.62          18,550.62          80,386.02         คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

5.1.4 ทอ่เอชดพีีอี  ( HDPE  PN.10) Branch

   - Ø 4 " 110.00 ม. 301.50               33,165.00          120.00               13,200.00          46,365.00         บ. บเีอสซีไพพ์อินเตอร์เทรด จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 9,949.50            9,949.50            2,984.85            2,984.85            12,934.35         คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

5.1.5 Gate Valve 

   - Ø 1/2 " 4.00 ชดุ 107.10               428.40               100.00               400.00               828.40              บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3/4 " 8.00 ชดุ 152.10               1,216.80            150.00               1,200.00            2,416.80           บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1 " 11.00 ชดุ 211.50               2,326.50            200.00               2,200.00            4,526.50           บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1-1/2 " 12.00 ชดุ 409.50               4,914.00            300.00               3,600.00            8,514.00           บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 2 " 30.00 ชดุ 593.10               17,793.00          400.00               12,000.00          29,793.00         บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

5.1.6 Ball Valve  
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5.1.7 Butterfly Valve 

5.1.8 Check Valve, Silent Type  

   - Ø 2 " 2.00 ชดุ 1,494.00            2,988.00            400.00               800.00               3,788.00           บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 1.00 ชดุ 6,750.00            6,750.00            800.00               800.00               7,550.00           บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

5.1.9 Strainer  

   - Ø 2 " 2.00 ชดุ 1,746.00            3,492.00            400.00               800.00               4,292.00           บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 1.00 ชดุ 8,689.50            8,689.50            800.00               800.00               9,489.50           บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

5.1.10 Float Valve, Non-Modulating Type

   - Ø 4 " 2.00 ชดุ 55,170.00          110,340.00        800.00               1,600.00            111,940.00       บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

5.1.11 Flexible Pipe Connector

   - Ø 2 " 4.00 ชดุ 1,080.00            4,320.00            400.00               1,600.00            5,920.00           บ. จามจรีุ วาณิช จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 1.00 ชดุ 2,286.00            2,286.00            800.00               800.00               3,086.00           บ. จามจรีุ วาณิช จก. / กรมบญัชีกลาง
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5.1.12 Water Meter From MWA

   - Ø 4 " 1.00 ชดุ 21,144.60          21,144.60          800.00               800.00               21,944.60         บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.1.13 Automatic Air Vent

   - Ø 1 " 4.00 ชดุ 2,880.00            11,520.00          200.00               800.00               12,320.00         บ. แชมป์มาร์เก็ตติง้ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.1.14 Dirt Pocket

   - Ø 1 " 4.00 ชดุ 855.00               3,420.00            200.00               800.00               4,220.00           บ. บสูเตอร์เทค จก. / กรมบญัชีกลาง

5.1.15 ก๊อกสนาม (Hose Bibb)

   - Ø 1/2 " 10.00 ชดุ 216.00               2,160.00            50.00                 500.00               2,660.00           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.1.16 ก๊อกน า้ในห้อง AHU และห้อง Janitor

   - Ø 1/2 " 25.00 ชดุ 153.00               3,825.00            50.00                 1,250.00            5,075.00           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.1.17 Pressure Gauge w/ Snubber & Valve 4.00 ชดุ 2,070.00            8,280.00            -                     -                     8,280.00           บ. นิวมา่ ซิสเตม็ส์ จก. (รวมคา่แรงตดิตัง้)

5.1.18 Anti-Vortex Plate 1.0 ม. x 1.0 ม. 1.00 ชดุ 4,950.00            4,950.00            -                     -                     4,950.00           บ. บสูเตอร์เทค จก. (รวมคา่แรงตดิตัง้)

5.1.19 ฝาปิดชอ่งตรวจสแตนเลส (SS Manhole Cover) 3.00 ชดุ 18,000.00          54,000.00          -                     -                     54,000.00         บ. บสูเตอร์เทค จก. (รวมคา่แรงตดิตัง้)

5.1.20 อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทอืน 1.00 ea. 3,150.00            3,150.00            -                     -                     3,150.00           บ. บสูเตอร์เทค จก. (รวมคา่แรงตดิตัง้)

5.1.21 O,S & Y gate valve

   - Ø 3 " 6.00 ชดุ 10,260.00          61,560.00          600.00               3,600.00            65,160.00         บ. แชมป์มาร์เก็ตติง้ จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 6.00 ชดุ 16,767.00          100,602.00        1,200.00            7,200.00            107,802.00       บ. สยาม เบสท์ สตลิ เวิร์คส์ จก. / กรมบญัชีกลาง
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ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

5.1.22 Foot valve

   - Ø 3 " 2.00 ชดุ 4,860.00            9,720.00            600.00               1,200.00            10,920.00         บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 1.00 ชดุ 7,866.00            7,866.00            800.00               800.00               8,666.00           บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

5.2. ระบบผลิตน า้อ่อน

5.2.1 เคร่ืองสบูน า้เพ่ิมแรงดนั  (Constant Pressure Booster Pump )

5.2.2 เคร่ืองสบูน า้  ( Transfer Pump )

5.2.3 อปุกรณ์ท าน า้ออ่น (Softener & Accessories)

   - SN-01,02 2.00 ชดุ 171,000.00        342,000.00        -                     -                     342,000.00       บ. อควาเคมี จก. (รวมคา่แรงตดิตัง้)

5.2.4 Sand filter -                     -                     -                    

   - SAF-1 1.00 ชดุ -                     -                     7,760.00            7,760.00            7,760.00           - / 'www.vpoolshop.com

5.2.5 Activate carbon filter

   - ACF-1 1.00 ชดุ -                     -                     3,120.00            3,120.00            3,120.00           - / 'www.growlaboratory.com

5.2.6 ถงัน า้เกลอื (Brine Tank & Accessories)

   - BRT-01 1.00 ชดุ -                     -                     1,680.00            1,680.00            1,680.00           - / 'Unbranded-Generic



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

5.2.7 ทอ่พีวซีีชัน้ 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)

   - Ø 1/2 " 110.00 ม. 11.45                 1,259.50            30.00                 3,300.00            4,559.50           พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3/4 " 12.00 ม. 13.78                 165.36               30.00                 360.00               525.36              พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1 " 24.00 ม. 21.73                 521.52               30.00                 720.00               1,241.52           พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1-1/4 " 50.00 ม. 29.50                 1,475.00            30.00                 1,500.00            2,975.00           สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1-1/2 " 50.00 ม. 36.68                 1,834.00            30.00                 1,500.00            3,334.00           พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 2 " 90.00 ม. 55.95                 5,035.50            40.00                 3,600.00            8,635.50           พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 2-1/2 " 12.00 ม. 92.99                 1,115.88            60.00                 720.00               1,835.88           พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3 " 110.00 ม. 129.67               14,263.70          75.00                 8,250.00            22,513.70         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 7,701.14            7,701.14            2,310.34            2,310.34            10,011.48         คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

5.2.8 Gate Valve 

   - Ø 1/2 " 16.00 ชดุ 107.10               1,713.60            100.00               1,600.00            3,313.60           บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1-1/4 " 1.00 ชดุ 319.50               319.50               250.00               250.00               569.50              บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

   - Ø 2 " 2.00 ชดุ 593.10               1,186.20            400.00               800.00               1,986.20           บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3 " 2.00 ชดุ 2,516.40            5,032.80            600.00               1,200.00            6,232.80           บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

5.2.9 Ball Valve 

   - Ø 1 " 2.00 ชดุ 204.30               408.60               200.00               400.00               808.60              บ. นพดลพานิช จก.  / กรมบญัชีกลาง

5.2.10 Check Valve 

   - Ø 4 " 2.00 ชดุ 6,750.00            13,500.00          800.00               1,600.00            15,100.00         บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

5.2.11 Strainer 

   - Ø 6 " 2.00 ชดุ 15,120.00          30,240.00          1,200.00            2,400.00            32,640.00         บ. แชมป์มาร์เก็ตติง้ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.2.12 Flexible Pipe Connector

   - Ø 4 " 4.00 ชดุ 2,880.00            11,520.00          800.00               3,200.00            14,720.00         บ. จามจรีุ วาณิช จก. / กรมบญัชีกลาง

5.2.13 Anti-Vortex Plate 1.0 ม. x 1.0 ม. 1.00 ชดุ 4,950.00            4,950.00            -                     -                     4,950.00           บ. อควาเคมี จก. (รวมคา่แรงตดิตัง้)

5.2.14 Pressure Gauge w/ Snubber & Valve 2.00 ชดุ 2,475.00            4,950.00            -                     -                     4,950.00           บ. อควาเคมี จก. (รวมคา่แรงตดิตัง้)

5.2.15 อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทอืน 1.00 ea. 900.00               900.00               -                     -                     900.00              บ. อควาเคมี จก. (รวมคา่แรงตดิตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

5.3. ระบบระบายน า้โสโครก น า้ทิง้ ระบายอากาศและท่อน า้ทิง้จากห้องครัว

5.3.1 ทอ่น า้โสโครก น า้ทิง้ และทอ่น า้ทิง้จากครัว

ทอ่พีวซีีชัน้ 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)

   - Ø 2 " 723.00 ม. 38.90                 28,124.70          40.00                 28,920.00          57,044.70         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3 " 720.00 ม. 85.04                 61,228.80          75.00                 54,000.00          115,228.80       พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 1189.00 ม. 137.61               163,618.29        100.00               118,900.00        282,518.29       พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 60.00 ม. 304.75               18,285.00          200.00               12,000.00          30,285.00         สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 81,377.04          81,377.04          24,413.11          24,413.11          105,790.15       คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

5.3.2 ทอ่ระบายอากาศ

ทอ่พีวซีีชัน้ 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)

   - Ø 1-1/2 " 710.00 ม. 24.53                 17,418.08          30.00                 21,300.00          38,718.08         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 2 " 710.00 ม. 38.90                 27,620.78          40.00                 28,400.00          56,020.78         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3 " 72.00 ม. 85.04                 6,122.88            75.00                 5,400.00            11,522.88         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 72.00 ม. 304.75               21,942.00          200.00               14,400.00          36,342.00         สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 21,931.12          21,931.12          6,579.34            6,579.34            28,510.45         คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

5.3.3 ชอ่งระบายน า้จากพืน้ (Floor Drain)

   - Ø 2 " 120.00 ชดุ 517.50               62,100.00          200.00               24,000.00          86,100.00         บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.3.4 ชอ่งท าความสะอาดทอ่ (Cleanout)

   - Ø 3 " 30.00 ชดุ 126.00               3,780.00            150.00               4,500.00            8,280.00           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

   - Ø 4 " 30.00 ชดุ 171.00               5,130.00            200.00               6,000.00            11,130.00         บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

5.3.5 ชอ่งท าความสะอาดทอ่จากพืน้ (Floor Cleanout)

   - Ø 3 " 60.00 ชดุ 612.00               36,720.00          300.00               18,000.00          54,720.00         บ.แน็ค ส.เจริญกิจ จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 60.00 ชดุ 675.00               40,500.00          400.00               24,000.00          64,500.00         บ.แน็ค ส.เจริญกิจ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.3.6 VTR

   - Ø 3 " 2.00 ชดุ 315.00               630.00               300.00               600.00               1,230.00           บ. บสูเตอร์เทค จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 1.00 ชดุ 585.00               585.00               600.00               600.00               1,185.00           บ. บสูเตอร์เทค จก. / กรมบญัชีกลาง

5.3.7 Flexible Pipe Connector ( ส าหรับน า้ทิง้ )

   - Ø 4 " 1.00 ชดุ 1,155.60            1,155.60            200.00               200.00               1,355.60           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 3.00 ชดุ 1,575.00            4,725.00            300.00               900.00               5,625.00           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.4. ระบบระบายน า้ทิง้ตดิเชือ้/น า้ทิง้เคมี

5.4.1 น า้ทิง้ตดิเชือ้/น า้ทิง้เคมี

ทอ่พีวซีีชัน้ 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)

   - Ø 2 " 220.00 ม. 38.90                 8,558.00            40.00                 8,800.00            17,358.00         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3 " 100.00 ม. 85.04                 8,504.00            75.00                 7,500.00            16,004.00         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 460.00 ม. 137.61               63,300.60          100.00               46,000.00          109,300.60       พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 24,108.78          24,108.78          7,232.63            7,232.63            31,341.41         คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

5.4.2 ทอ่ระบายอากาศ

ทอ่พีวซีีชัน้ 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

   - Ø 2 " 240.00 ม. 517.50               124,200.00        40.00                 9,600.00            133,800.00       บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 37,260.00          37,260.00          11,178.00          11,178.00          48,438.00         คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

5.4.3 ชอ่งระบายน า้จากพืน้ (Floor Drain)

   - Ø 2 " 10.00 ชดุ 517.50               5,175.00            200.00               2,000.00            7,175.00           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3 " 10.00 ชดุ 679.50               6,795.00            300.00               3,000.00            9,795.00           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.4.4 ชอ่งท าความสะอาดทอ่ (Cleanout)

   - Ø 2 " 10.00 ชดุ 94.50                 945.00               100.00               1,000.00            1,945.00           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 3 " 5.00 ชดุ 126.00               630.00               150.00               750.00               1,380.00           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 20.00 ชดุ 171.00               3,420.00            200.00               4,000.00            7,420.00           บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.4.5 ชอ่งท าความสะอาดทอ่จากพืน้ (Floor Cleanout)

   - Ø 4 " 6.00 ชดุ 675.00               4,050.00            200.00               1,200.00            5,250.00           บ. แน็ค ส.เจริญกิจ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.4.6 Flexible Pipe Connector ( ส าหรับน า้ทิง้ )

   - Ø 4 " 1.00 ชดุ 1,155.60            1,155.60            200.00               200.00               1,355.60           บ. จามจรีุ วาณิช จก. / กรมบญัชีกลาง

5.5. ระบบระบายน า้ฝนและระบายน า้ในอาคาร

Storm Drain & Building Drain System

5.5.1 ทอ่พีวซีีชัน้ 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)

   - Ø 4 " 1180.00 ม. 137.61               162,379.80        100.00               118,000.00        280,379.80       พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 200.00 ม. 304.75               60,950.00          200.00               40,000.00          100,950.00       สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 66,998.94          66,998.94          20,099.68          20,099.68          87,098.62         คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

5.5.2 ทอ่ RCP Pipe ชัน้ 2 (RCP Pipe Class 2)

   - Ø 0.40 ม 140.00 ม. 310.00               43,400.00          93.00                 13,020.00          56,420.00         สพฐ. / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

   - Ø 0.50 ม 96.00 ม. 370.00               35,520.00          111.00               10,656.00          46,176.00         สพฐ. / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

   - Ø 0.60 ม 70.00 ม. 440.00               30,800.00          132.00               9,240.00            40,040.00         สพฐ. / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

   - Ø 0.80 ม 20.00 ม. 690.00               13,800.00          207.00               4,140.00            17,940.00         สพฐ. / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

5.5.3 ชอ่งระบายน า้ฝน (Roof Drain)

   - Ø 4 " 68.00 ชดุ 133.20               9,057.60            400.00               27,200.00          36,257.60         บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.5.4 ชอ่งระบายน า้จากพืน้ (Floor Drain)

   - Ø 4 " 38.00 ชดุ 900.00               34,200.00          400.00               15,200.00          49,400.00         บ. ไลท์ แอนด์ บาธ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.5.5 ชอ่งท าความสะอาดทอ่ (Cleanout)

   - Ø 6 " 6.00 ชดุ 315.00               1,890.00            300.00               1,800.00            3,690.00           บ. แน็ค ส.เจริญกิจ จก. / กรมบญัชีกลาง

5.5.6 Flexible Pipe Connector 

   - Ø 4 " 12.00 ชดุ 1,872.00            22,464.00          200.00               2,400.00            24,864.00         บ. จามจรีุ วาณิช จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 22.00 ชดุ 3,204.00            70,488.00          300.00               6,600.00            77,088.00         บ. จามจรีุ วาณิช จก. / กรมบญัชีกลาง

5.5.7 บอ่ตรวจการท าด้วย คสล.

 Manhole 

   - 0.80 x 0.80    ม.  41.00 ชดุ 1,935.00            79,335.00          -                     -                     79,335.00         บ. ด ีสแควส์ กรุ๊ป จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

5.6. ระบบบ าบดัน า้เสีย

5.6.1 เคร่ืองสบูน า้เสยี (Equalizing Pump)

5.6.2 เคร่ืองเตมิอากาศ (Submersible areator)

5.6.3 เคร่ืองจา่ยน า้ยาคลอรีน (Chlorine Feed Pump)

5.6.4 เคร่ืองกวนสารเคมี (Mixer)

5.6.5 ถงัคลอรีน (Chlorine Storage Tank)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

5.6.6 Chlorine Contact Tank

5.6.7 ทอ่เหลก็หลอ่ชนิดหน้าแปลน Extra Heavy 

Cast Iron Pipe (Extra Heavy), Flanged Joint

   - Ø 3 " 30.00 ม. 895.50               26,865.00          260.00               7,800.00            34,665.00         บ. บสูเตอร์เทค จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 50.00 ม. 1,116.00            55,800.00          375.00               18,750.00          74,550.00         บ. บสูเตอร์เทค จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 30.00 ม. 1,755.90            52,677.00          650.00               19,500.00          72,177.00         บ. บสูเตอร์เทค จก.  / กรมบญัชีกลาง

5.6.8 ทอ่เหลก็อาบสงักะสชีัน้ M

Galvanized Steel Pipe Class M

   - Ø 4 " 50.00 ม. 342.67               17,133.50          200.00               10,000.00          27,133.50         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

5.6.9 ทอ่พีวซีีชัน้ 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)

   - Ø 1/2 " 24.00 ม. 11.45                 274.80               30.00                 720.00               994.80              พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 6 " 30.00 ม. 461.25               13,837.50          250.00               7,500.00            21,337.50         สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

5.6.10 ทอ่ HDPE ชัน้ PN 10 ( HDPE Pipe PN 10)

   - Ø 6 " 30.00 ม. 634.50               19,035.00          250.00               7,500.00            26,535.00         บ. บเีอสซีไพพ์อินเตอร์เทรด จก.  / กรมบญัชีกลาง

5.6.11 Ball Valve (PVC) 

   - Ø 1/2 " 1.00 ชดุ 31.50                 31.50                 100.00               100.00               131.50              บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง

5.6.12 Butterfly Valve 

   - Ø 3 " 6.00 ชดุ 2,502.00            15,012.00          600.00               3,600.00            18,612.00         บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 6.00 ชดุ 2,844.00            17,064.00          800.00               4,800.00            21,864.00         บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

5.6.13 Check Valve, Swing Type 

   - Ø 3 " 6.00 ชดุ 3,384.00            20,304.00          600.00               3,600.00            23,904.00         บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 4 " 6.00 ชดุ 6,750.00            40,500.00          800.00               4,800.00            45,300.00         บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

5.6.14 Submersible ejector)

5.6.15 Feed pump

5.6.16 Gate valve

   - Ø 2 " 20.00 ชดุ 593.10               11,862.00          400.00               8,000.00            19,862.00         บ. นพดลพานิช จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

5.6.17 Check Valve, Swing Type 

   - Ø 2 " 20.00 ชดุ 1,494.00            29,880.00          400.00               8,000.00            37,880.00         บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

5.6.18 Flexible connector

   - Ø 2 " 10.00 ชดุ 918.00               9,180.00            400.00               4,000.00            13,180.00         บ. จามจรีุ วาณิช จก. / กรมบญัชีกลาง

5.7. ระบบไฟฟ้าและควบคุม

Electrical &  Control System

5.7.1 Electrode Level Switch & Control 10.00 ชดุ 6,075.00            60,750.00          -                     -                     60,750.00         บ. บสูเตอร์เทค จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

5.8. ระบบป้องกันไฟและควันลาม 1.00 งาน 58,500.00          58,500.00          5,850.00            5,850.00            64,350.00         บ. บสูเตอร์เทค จก. / คดิที ่10% ของคา่วสัดุ

5.9. ระบบแก๊ส

5.9.1 Piping work

5.9.2 ทอ่เหลก็ด า, ไมมี่ตะเข็บ, Sch 40, อ้างอิงถงึ ASTM A53, Grade B. 

   - Ø 1/2 " 84.00 ม. 31.50                 2,646.00            22.50                 1,890.00            4,536.00           OneStockHome / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1 " 140.00 ม. 58.50                 8,190.00            45.00                 6,300.00            14,490.00         OneStockHome / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1-1/2 " 4.00 ม. 94.50                 378.00               70.00                 280.00               658.00              OneStockHome / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00 งาน 3,364.20            3,364.20            1,009.26            1,009.26            4,373.46           คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

Ball valve



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

   - Ø 1/2 " 18.00 ชดุ 256.50               4,617.00            100.00               1,800.00            6,417.00           บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø 1 " 1.00 ชดุ 531.00               531.00               200.00               200.00               731.00              บ. อดุมกิจ ฟิตติง้ วาล์ว จก. / กรมบญัชีกลาง

5.9.3 Gas leakage detector 

5.10.4 Gas station Equipment & accessories 1.00 ea. -                     -                     80,000.00          80,000.00          80,000.00         - / บ. บสูเตอร์เทค จก. 

LPG  cylinder, Cap = 48 kg.

Low pressure regulator

 - Ø1/4"x 1/2"

High pressure regulator

 - Ø1/2"

 - Ø1"

Safty relief valve 250 PSI

 - Ø1/4"

 - Ø3/4"

Ball & Check valve

 - Ø1/4"

Ball valve

 - Ø1/2"

 - Ø1"

 - Ø1-1/4"



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5 หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบสุขาภบิาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

LPG single pigtail liquid type

  - Ø1/4"x 80cm.

Pressure gauge 0-60 PSI w/ ball valve

Pressure gauge 0-300 PSI w/ ball valve

Emergency shut off valve Ø2" w/ control cable

Gas leakage detector ( Ex-proof )

Waring sign

Gas cylinder steel support

3nd party inspection

Electrical Panel & wiring system

3,321,794.63     1,278,393.26     4,600,187.89      รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภบิาล



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

6.1 CHILLER

6.1.1 Water-Cooled Screw Chiller(R134a)

   - CH-01 to 03 (@ 375 ton) 2.00                ชดุ -                    -                       46,080.00      92,160.00          92,160.00         - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

   - CH-03 (@ 50 ton) 1.00                ชดุ -                    -                       48,000.00      48,000.00          48,000.00         - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

6.1.2 Chiller Plant Manager โทร.053-200666

  - Work Station set with printer 1.00                ชดุ -                    -                       5,280.00        5,280.00             5,280.00           - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

  - Software 1.00                ชดุ -                    -                       16,000.00      16,000.00          16,000.00         - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

  - Chiller Interface unit 1.00                ชดุ -                    -                       5,280.00        5,280.00             5,280.00           - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

  - Controller / IO 1.00                งาน -                    -                       8,000.00        8,000.00             8,000.00           - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

6.2 COOLING TOWER

6.2.1 Cross Flow Type Cooling Tower (With Hood)

   - CT-01 (1125 gpm) 1 Unit 2 cell 1.00                ชดุ -                    -                       32,400.00      32,400.00          32,400.00         - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

   - CT-01 (1125 gpm) 1 Unit 2 cell 1.00                ชดุ -                    -                       32,400.00      32,400.00          32,400.00         - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

   - CT-03 (150 gpm) 1 Unit 2 cell 1.00                ชดุ -                    -                       22,680.00      22,680.00          22,680.00         - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

6.2.2 Vibration Isolator 1.00                ea. 36,000.00         36,000.00            -                 -                      36,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.3 CHILLED WATER PUMP

6.3.1 Primary Chilled Water Pump

   - CHP1-01 to 02 (@960gpm) 2.00                ชดุ -                    -                       3,600.00        7,200.00             7,200.00           - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

   - CHP-03 (@120gpm) 1.00                ชดุ -                    -                       3,600.00        3,600.00             3,600.00           - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

6.3.2 Condenser Water Pump

   - CDP-01 to 02 (@1200 gpm) 2.00                ชดุ -                    -                       3,600.00        7,200.00             7,200.00           - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

   - CDP-03(@150 gpm) 1.00                ชดุ -                    -                       3,600.00        3,600.00             3,600.00           - / บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.

6.3.3 Shell Insulation 1.00                ea. 126,000.00       126,000.00          -                 -                      126,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

6.3.4 Vibration Isolator 1.00                ea. 2,700.00           2,700.00              -                 -                      2,700.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

6.3.5 Inertia Block 1.00                ea. 13,500.00         13,500.00            -                 -                      13,500.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

6.4 AIR HANDLING UNIT & FAN COIL UNIT

6.4.7 Spring isolator 1.00                ea. 225,000.00       225,000.00          -                 -                      225,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

6.4.8 Air filter 1.00                ea. 225,000.00       225,000.00          -                 -                      225,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

6.4.9 Steel platfrom for service AHU 1.00                ea. 270,000.00       270,000.00          -                 -                      270,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

6.5 DX AIR CONDITIONING UNIT

6.5.1 Hanger & support 1.00                ea. 450.00              450.00                 -                 -                      450.00              บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

6.6 VENTILATING FAN

6.6.1 Spring isolator 1.00                ea. 27,000.00         27,000.00            -                 -                      27,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

6.6.2 Neoprene 1.00                ea. 13,500.00         13,500.00            -                 -                      13,500.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.7 PIPING WORK

6.7.1 Chilled water pipe



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.7.2 ERW Black Steel Pipe Sch.40, Seamed

  - DIA. 3/4" 1,040.00        ม. 45.00                46,800.00            45.00              46,800.00          93,600.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1" 650.00           ม. 67.50                43,875.00            45.00              29,250.00          73,125.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1 1/4" 500.00           ม. 90.90                45,450.00            60.00              30,000.00          75,450.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1 1/2" 430.00           ม. 109.80              47,214.00            70.00              30,100.00          77,314.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2" 290.00           ม. 146.70              42,543.00            95.00              27,550.00          70,093.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2 1/2" 200.00           ม. 234.00              46,800.00            150.00           30,000.00          76,800.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 3" 430.00           ม. 304.20              130,806.00          200.00           86,000.00          216,806.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 4" 298.00           ม. 433.80              129,272.40          280.00           83,440.00          212,712.40       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 6" 12.00              ม. 762.30              9,147.60              500.00           6,000.00             15,147.60         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 8" 220.00           ม. 952.20              209,484.00          285.66           62,845.20          272,329.20       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

  - DIA. 12" 120.00           ม. 1,980.00           237,600.00          594.00           71,280.00          308,880.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 296,697.60       296,697.60          89,009.28      89,009.28          385,706.88       คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.7.2 Condenser water pipe

ERW Black Steel Pipe Sch.40, Seamed

  - DIA. 6" 24.00              ม. 762.30              18,295.20            500.00           12,000.00          30,295.20         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 8" 72.00              ม. 952.20              68,558.40            285.66           20,567.52          89,125.92         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

  - DIA. 10" 18.00              ม. 1,575.00           28,350.00            472.50           8,505.00             36,855.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

  - DIA. 12" 270.00           ม. 1,980.00           534,600.00          594.00           160,380.00        694,980.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 194,941.08       194,941.08          58,482.32      58,482.32          253,423.40       คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.7.3 Make up water & Cooling tower drainage pipe

  - DIA. 2" 60.00              ม. 140.18              8,410.80              90.00              5,400.00             13,810.80         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 3" 60.00              ม. 241.43              14,485.80            145.00           8,700.00             23,185.80         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 6,868.98           6,868.98              2,060.69        2,060.69             8,929.67           คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.7.4 Condensate drain pipe

PVC Pipe Class 8.5

  - DIA. 1" 124.00           ม. 15.18                1,882.32              25.00              3,100.00             4,982.32           พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1 1/4" 368.00           ม. 19.50                7,176.00              25.00              9,200.00             16,376.00         สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1 1/2" 240.00           ม. 24.53                5,887.20              25.00              6,000.00             11,887.20         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2" 300.00           ม. 38.90                11,670.00            25.00              7,500.00             19,170.00         พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 7,984.66           7,984.66              2,395.40        2,395.40             10,380.05         คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.7.5

6.7.6 Cu Tube Type L (OD)

  - DIA. 1/2" 36.00              ม. 171.00              6,156.00              50.00              1,800.00             7,956.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

Galvanized Steel Pipe Class Medium

Refrigerant pipe



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

  - DIA. 7/8" 36.00              ม. 396.00              14,256.00            110.00           3,960.00             18,216.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 6,123.60           6,123.60              1,837.08        1,837.08             7,960.68           คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.8 PIPE INSULATION

6.8.1 Chilled Water Pipe

  - DIA. 3/4" 1,040.00        ม. 157.50              163,800.00          18.00              18,720.00          182,520.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1 " 650.00           ม. 177.30              115,245.00          20.00              13,000.00          128,245.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1 1/4" 500.00           ม. 216.00              108,000.00          25.00              12,500.00          120,500.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1 1/2" 430.00           ม. 245.70              105,651.00          25.00              10,750.00          116,401.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2" 290.00           ม. 300.60              87,174.00            35.00              10,150.00          97,324.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2 1/2" 200.00           ม. 383.40              76,680.00            45.00              9,000.00             85,680.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 196,965.00       196,965.00          59,089.50      59,089.50          256,054.50       คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.8.2

  - DIA. 3" 430.00           ม. 396.00              170,280.00          50.00              21,500.00          191,780.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 4" 298.00           ม. 448.20              133,563.60          50.00              14,900.00          148,463.60       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 91,153.08         91,153.08            27,345.92      27,345.92          118,499.00       คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.8.3

  - DIA. 6" 12.00              ม. 801.90              9,622.80              50.00              600.00                10,222.80         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 8" 220.00           ม. 918.90              202,158.00          50.00              11,000.00          213,158.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 12" 120.00           ม. 1,300.50           156,060.00          50.00              6,000.00             162,060.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 110,352.24       110,352.24          33,105.67      33,105.67          143,457.91       คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.8.4  Pipe jacketing ( Exposed area )

32mm. thick closed cell 

40mm. thick closed cell 

50mm. thick closed cell 



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.8.5 Refrigerant Pipe

6.8.6

  - DIA. 1/2" 18.00              ม. 63.90                1,150.20              15.00              270.00                1,420.20           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 7/8" 18.00              ม. 79.20                1,425.60              20.00              360.00                1,785.60           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 772.74              772.74                 231.82           231.82                1,004.56           คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.8.7 For Condensate Drain Pipe

6.8.8

  - DIA. 1" 124.00           ม. 52.20                6,472.80              16.00              1,984.00             8,456.80           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1 1/4" 368.00           ม. 56.70                20,865.60            18.00              6,624.00             27,489.60         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1 1/2" 240.00           ม. 52.20                12,528.00            20.00              4,800.00             17,328.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2" 300.00           ม. 72.90                21,870.00            20.00              6,000.00             27,870.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 18,520.92         18,520.92            5,556.28        5,556.28             24,077.20         คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.9 VALVE & ACCESSORIES

6.9.1 Gate Valve

  - DIA. 3/4" 352.00           ชดุ 299.70              105,494.40          150.00           52,800.00          158,294.40       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1" 194.00           ชดุ 510.30              98,998.20            200.00           38,800.00          137,798.20       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1-1/4" 12.00              ชดุ 577.80              6,933.60              250.00           3,000.00             9,933.60           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1-1/2" 22.00              ชดุ 735.30              16,176.60            300.00           6,600.00             22,776.60         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2" 8.00                ชดุ 1,102.50           8,820.00              400.00           3,200.00             12,020.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2-1/2" 6.00                ชดุ 6,149.70           36,898.20            500.00           3,000.00             39,898.20         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

20mm. thick closed cell 

15mm. thick closed cell 



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.9.2 Check Valve

  - DIA. 8" 6.00                ชดุ 18,637.20         111,823.20          1,200.00        7,200.00             119,023.20       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.9.3 Strainer

  - DIA. 3/4" 201.00           ชดุ 502.20              100,942.20          150.00           30,150.00          131,092.20       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1" 117.00           ชดุ 735.30              86,030.10            200.00           23,400.00          109,430.10       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1-1/4" 4.00                ชดุ 1,064.70           4,258.80              250.00           1,000.00             5,258.80           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1-1/2" 6.00                ชดุ 1,410.30           8,461.80              300.00           1,800.00             10,261.80         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2" 4.00                ชดุ 2,160.00           8,640.00              400.00           1,600.00             10,240.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 8" 6.00                ชดุ 26,775.00         160,650.00          1,200.00        7,200.00             167,850.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.9.4 Butterfly Valve

  - DIA. 21/2" 6.00                ชดุ 1,912.50           11,475.00            500.00           3,000.00             14,475.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 4" 16.00              ชดุ 2,700.00           43,200.00            800.00           12,800.00          56,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 8" 32.00              ชดุ 9,600.00           307,200.10          1,200.00        38,400.00          345,600.10       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 10" 6.00                ชดุ 15,750.00         94,500.00            1,200.00        7,200.00             101,700.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.9.5 Motorized Butterfly Valve

  - DIA. 8" 12.00              ชดุ 13,284.00         159,408.00          1,200.00        14,400.00          173,808.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.9.6 2- Way Automatic Balancing Combination Control  Valve

Proportional type ( For AHU )

  - DIA. 1-1/4" 6.00                ชดุ 10,368.00         62,208.00            250.00           1,500.00             63,708.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1-1/2" 11.00              ชดุ 10,368.00         114,048.00          300.00           3,300.00             117,348.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

  - DIA. 2" 4.00                ชดุ 10,368.00         41,472.00            400.00           1,600.00             43,072.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2-1/2" 3.00                ชดุ 10,886.40         32,659.20            500.00           1,500.00             34,159.20         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

On-Off type ( For FCU )

  - DIA. 3/4" 176.00           ชดุ 2,268.00           399,168.00          150.00           26,400.00          425,568.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1" 97.00              ชดุ 2,462.40           238,852.80          200.00           19,400.00          258,252.80       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.9.7 Balancing valve

  - DIA. 3/4" 176.00           ชดุ 1,620.00           285,120.00          150.00           26,400.00          311,520.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1" 97.00              ชดุ 1,680.30           162,989.10          200.00           19,400.00          182,389.10       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1-1/4" 14.00              ชดุ 2,070.00           28,980.00            250.00           3,500.00             32,480.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1-1/2" 18.00              ชดุ 2,504.70           45,084.60            300.00           5,400.00             50,484.60         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2" 4.00                ชดุ 3,075.30           12,301.20            400.00           1,600.00             13,901.20         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2 1/2" 5.00                ชดุ 7,859.70           39,298.50            500.00           2,500.00             41,798.50         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 3" 40.00              ชดุ 3,927.69           157,107.60          600.00           24,000.00          181,107.60       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 4" 32.00              ชดุ 5,528.25           176,904.00          800.00           25,600.00          202,504.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 8" 6.00                ชดุ 34,749.00         208,494.00          1,200.00        7,200.00             215,694.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.9.8 Pressure Relief valve

  - DIA. 4" 1.00                ชดุ 37,584.00         37,584.00            800.00           800.00                38,384.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.9.9 Automatic Air Vent with Valve & dirt Pocket

  - DIA. 3/4" 12.00              ชดุ 1,620.00           19,440.00            150.00           1,800.00             21,240.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1" 8.00                ชดุ 1,879.20           15,033.60            200.00           1,600.00             16,633.60         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.9.10 Water meter

  - DIA. 2" 1.00                ชดุ 5,961.60           5,961.60              400.00           400.00                6,361.60           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.9.11 Solenoid valve

  - DIA. 2" 1.00                ชดุ 4,212.00           4,212.00              240.00           240.00                4,452.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.9.12 Flexible Pipe Connection

  - DIA. 1-1/4" 12.00              ชดุ 1,684.80           20,217.60            250.00           3,000.00             23,217.60         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 1-1/2" 2.00                ชดุ 1,684.80           3,369.60              300.00           600.00                3,969.60           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 2" 2.00                ชดุ 1,684.80           3,369.60              400.00           800.00                4,169.60           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 8" 24.00              ชดุ 10,108.80         242,611.20          1,200.00        28,800.00          271,411.20       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.9.13 PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE 58.00              ชดุ 320.40              18,583.20            -                 -                      18,583.20         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.9.14 THERMOMETER 58.00              ชดุ 320.40              18,583.20            -                 -                      18,583.20         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.9.15 AUTOMTIC AIR VENT VALVES 12.00              ชดุ 595.80              7,149.60              -                 -                      7,149.60           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.9.16 WATER FLOW SWITCH 6.00                ชดุ 590.40              3,542.40              -                 -                      3,542.40           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.9.17 UNION 348.00           ชดุ 369.00              128,412.00          -                 -                      128,412.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.9.18 THEMOWELL 34.00              ชดุ 571.50              19,431.00            -                 -                      19,431.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.10 DUCT WORK

6.10.1 Supply air duct ( Galvanized Steel sheet )

  -  USG.  NO   26 2,350.00        ตร.ฟ. 16.20                38,070.00            18.00              42,300.00          80,370.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  -  USG.  NO   24 8,200.00        ตร.ฟ. 20.25                166,050.00          24.00              196,800.00        362,850.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  -  USG.  NO   22 142.00           ตร.ฟ. 24.30                3,450.60              25.00              3,550.00             7,000.60           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  -  USG.  NO   20 270.00           ตร.ฟ. 28.35                7,654.50              30.00              8,100.00             15,754.50         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ , เหลก็ยดึ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 43,045.02         43,045.02            12,913.51      12,913.51          55,958.53         คิดที่ 20% ของราคาวสัด/ุ คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.10.2 Reture air duct ( Galvanized Steel sheet )



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

  -  USG.  NO   26 450.00           ตร.ฟ. 16.20                7,290.00              18.00              8,100.00             15,390.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  -  USG.  NO   24 360.00           ตร.ฟ. 20.25                7,290.00              24.00              8,640.00             15,930.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  -  USG.  NO   22 180.00           ตร.ฟ. 24.30                4,374.00              25.00              4,500.00             8,874.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  -  USG.  NO   20 108.00           ตร.ฟ. 28.35                3,061.80              30.00              3,240.00             6,301.80           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ , เหลก็ยดึ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 4,403.16           4,403.16              1,320.95        1,320.95             5,724.11           คิดที่ 20% ของราคาวสัด/ุ คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.10.3 Exhaust air duct ( Galvanized Steel sheet )

  -  USG.  NO   26 10,800.00      ตร.ฟ. 16.20                174,960.00          18.00              194,400.00        369,360.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  -  USG.  NO   24 2,200.00        ตร.ฟ. 20.25                44,550.00            24.00              52,800.00          97,350.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ , เหลก็ยดึ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 43,902.00         43,902.00            13,170.60      13,170.60          57,072.60         คิดที่ 20% ของราคาวสัด/ุ คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.10.4 Fresh air duct ( Galvanized Steel sheet )

  -  USG.  NO   26 800.00           ตร.ฟ. 16.20                12,960.00            18.00              14,400.00          27,360.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  -  USG.  NO   24 440.00           ตร.ฟ. 20.25                8,910.00              24.00              10,560.00          19,470.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  -  USG.  NO   22 200.00           ตร.ฟ. 24.30                4,860.00              25.00              5,000.00             9,860.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ , เหลก็ยดึ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 8,019.00           8,019.00              2,405.70        2,405.70             10,424.70         คิดที่ 30% ของราคาวสัด/ุ คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.10.5

  - DIA. 14" 32.00              ม. 510.30              16,329.60            60.00              1,920.00             18,249.60         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - DIA. 16" 24.00              ม. 583.20              13,996.80            60.00              1,440.00             15,436.80         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ , เหลก็ยดึ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 3,032.64           3,032.64              909.79           909.79                3,942.43           คิดที่ 10% ของราคาวสัด/ุ คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.11 Duct Insulation

  - Closed cell foam elastomeric 2 in. thk with AL. FOIL 5,000.00        ตร.ฟ. 58.50                292,500.00          17.55              87,750.00          380,250.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก./ คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

Flexible duct ( w/ insulation 



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

  - Fiberglass 1 " Thk.  (density 24 kg/cu.m.) 7,000.00        ตร.ฟ. 27.00                189,000.00          15.00              105,000.00        294,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ , เหลก็ยดึ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00                งาน 48,150.00         48,150.00            14,445.00      14,445.00          62,595.00         คิดที่ 10% ของราคาวสัด/ุ คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.12 AIR GRILLE ,DIFFUSSER & DAMPER

6.12.1 Square Diffuser W/VD

  - 12" x 12" 22.00              ชดุ 428.40              9,424.80              150.00           3,300.00             12,724.80         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 14" x 14" 22.00              ชดุ 546.30              12,018.60            150.00           3,300.00             15,318.60         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 16" x 16" 12.00              ชดุ 720.00              8,640.00              150.00           1,800.00             10,440.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.12.2 Return Air Grille 

  - 24" x 46" 24.00              ชดุ 3,974.40           95,385.60            350.00           8,400.00             103,785.60       บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 48" x 24" 2.00                ชดุ 4,147.20           8,294.40              350.00           700.00                8,994.40           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 160" x 80" 1.00                ชดุ 46,080.00         46,080.00            650.00           650.00                46,730.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.12.3 Fresh Air Grille W/VD

  - 18" x 18" 1.00                ชดุ 1,694.70           1,694.70              -                 -                      1,694.70           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.12.4 Fresh Air Grille (W/ Insect Screen )

  - 20" x 20" 18.00              ชดุ 1,962.90           35,332.20            150.00           2,700.00             38,032.20         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 30" x 30" 3.00                ชดุ 3,240.00           9,720.00              200.00           600.00                10,320.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.12.5 Exhuast Air Grille W/VD

  - 6" x 6" 104.00           ชดุ 315.00              32,760.00            125.00           13,000.00          45,760.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 8" x 8" 18.00              ชดุ 405.00              7,290.00              125.00           2,250.00             9,540.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

  - 10" x 10" 3.00                ชดุ 495.00              1,485.00              150.00           450.00                1,935.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 12" x 12" 14.00              ชดุ 585.00              8,190.00              150.00           2,100.00             10,290.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.12.6 Exhuast Air Louver (W/ Insect Screen) 1.00                

  - 6" x 6" 17.00              ชดุ 225.00              3,825.00              125.00           2,125.00             5,950.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 8" x 8" 4.00                ชดุ 315.00              1,260.00              125.00           500.00                1,760.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 10" x 10" 3.00                ชดุ 450.00              1,350.00              150.00           450.00                1,800.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 20" x 20" 3.00                ชดุ 900.00              2,700.00              150.00           450.00                3,150.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 24" x 24" 4.00                ชดุ 1,017.00           4,068.00              200.00           800.00                4,868.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 60" x 24" 1.00                ชดุ 3,060.00           3,060.00              400.00           400.00                3,460.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

6.12.7 Volume Damper

  - 8" x 8" 6.00                ชดุ 837.00              5,022.00              125.00           750.00                5,772.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 10" x 10" 5.00                ชดุ 837.00              4,185.00              150.00           750.00                4,935.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 12" x 12" 28.00              ชดุ 954.00              26,712.00            150.00           4,200.00             30,912.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 14" x 14" 13.00              ชดุ 1,296.00           16,848.00            150.00           1,950.00             18,798.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 16" x 16 8.00                ชดุ 1,710.00           13,680.00            150.00           1,200.00             14,880.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 18" x 18" 8.00                ชดุ 2,124.00           16,992.00            150.00           1,200.00             18,192.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 22" x 22" 1.00                ชดุ 3,141.00           3,141.00              150.00           150.00                3,291.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 24" x 24" 2.00                ชดุ 3,726.00           7,452.00              200.00           400.00                7,852.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง

  - 30" x 30" 5.00                ชดุ 4,050.00           20,250.00            200.00           1,000.00             21,250.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.13 CHILLED & CONDENSOR WATER TREATMENT SYSTEM

6.13.1 Duplex atomatic softener. Vertical cylindrical

 - Cap = 20 m3/hr 1.00                ชดุ 346,500.00       346,500.00          -                 -                      346,500.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.13.2 By-pass feeder tank

 - Cap = 30 gallon 1.00                ชดุ 13,950.00         13,950.00            -                 -                      13,950.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.13.3 Atomatic bleed off 1.00                ชดุ 42,750.00         42,750.00            -                 -                      42,750.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.13.4 Protected scale & corosion system 1.00                ชดุ 13,050.00         13,050.00            -                 -                      13,050.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.13.5 Chemical supply for 1 year 1.00                งาน 45,000.00         45,000.00            -                 -                      45,000.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.13.6 Closed type expansion tank w/ all accessories

 - Cap = 1,000 L 1.00                ชดุ 103,500.00       103,500.00          -                 -                      103,500.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

 - Solenoid valve  Ø25 mm.

 - Gate vcalve Ø25 mm

 - Check vcalve Ø25 mm

 - Stainer Ø25 mm

 - Pressure switch

 - Pressure gauge w/pressure sunbber & needle valve

6.13.7 EQ tank

 - Size 1.00m x 1.00m x1.20m 1.00                ชดุ 13,500.00         13,500.00            -                 -                      13,500.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

6.14 FILTER

6.14.1 HEPA FILTER (H14)W/HEPA BOX
   - 24"X24" 48.00              ชดุ 32,400.00         1,555,200.00       9,720.00        466,560.00        2,021,760.00    บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.14.2 MEDIUM FILTER(F9)
   - 24"X24" 24.00              ม. 3,150.00           75,600.00            -                 -                      75,600.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - 24"X12" 12.00              ม. 2,160.00           25,920.00            -                 -                      25,920.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - 12"X12" 48.00              ม. 1,710.00           82,080.00            -                 -                      82,080.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / กรมบญัชีกลาง

6.14.3 PRE FILTER(G4)
   - 24"X24" 24.00              ม. 1,620.00           38,880.00            -                 -                      38,880.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - 24"X12" 12.00              ม. 1,080.00           12,960.00            -                 -                      12,960.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / กรมบญัชีกลาง

   - 12"X12" 48.00              ม. 540.00              25,920.00            -                 -                      25,920.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / กรมบญัชีกลาง

  - Hanger & support 1.00                ชดุ 7,776.00           7,776.00              2,332.80        2,332.80             10,108.80         คิดที่ 10% ของราคาวสัด/ุ คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

6.15 CONTROL EQUIPMENT & INSTRUMENT

6.15.1 Thermometer 24.00              ชดุ 1,098.00           26,352.00            -                 -                      26,352.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.2 Pressure Gauge with Snubber & Needle Valve with Drain 48.00              ชดุ 1,350.00           64,800.00            -                 -                      64,800.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.3 Flow switch 6.00                ชดุ 3,240.00           19,440.00            -                 -                      19,440.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.4 Water Temperature Transmitter 6.00                ชดุ 21,600.00         129,600.00          -                 -                      129,600.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.5 Water Differentail pressure transmitter 1.00                ชดุ 24,984.00         24,984.00            -                 -                      24,984.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.6 Water Flowmeter

  -water flow meter dia 1" electromagnetic 1.00                ชดุ 9,450.00           9,450.00              -                 -                      9,450.00           บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร
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หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

6 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

  -water flow meter dia 1 1/2" electromagnetic 1.00                ชดุ 13,950.00         13,950.00            -                 -                      13,950.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

  -water flow meter dia 2" electromagnetic 1.00                ชดุ 18,450.00         18,450.00            -                 -                      18,450.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

  - Chilled /Condensing  water flow trasmitter (diff pressure type) 6.00                ชดุ 4,275.00           25,650.00            -                 -                      25,650.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.7 Outdoor air temperature transmitter 18.00              ชดุ 5,625.00           101,250.00          -                 -                      101,250.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.8 Outdoor humidity transmitter 18.00              ชดุ 8,325.00           149,850.00          -                 -                      149,850.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.9 Water flow direction switch 1.00                ชดุ 5,175.00           5,175.00              -                 -                      5,175.00           บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.10 Room Thermostat  and  humidistat 10.00              ชดุ 10,800.00         108,000.00          -                 -                      108,000.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.11 Room Thermostat with 3 speed on/of switch 275.00           ชดุ 2,475.00           680,625.00          -                 -                      680,625.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.15.12 Room Pressure indicator (digital type) 8.00                ชดุ 19,800.00         158,400.00          -                 -                      158,400.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

6.16 ELECTRICAL & CONTROL SYSTEM

6.16.1 Control Panel and wiring work

AMCC-1(for CH-1,2,3,CHP-1TO3,CDP-1TO3) 1.00                งาน 42,750.00         42,750.00            -                 -                      42,750.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

AMCC-2(for CT-1TO3) 1.00                งาน 15,750.00         15,750.00            -                 -                      15,750.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-1 1.00                งาน 24,750.00         24,750.00            -                 -                      24,750.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-2 1.00                งาน 121,500.00       121,500.00          -                 -                      121,500.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-3 1.00                งาน 121,500.00       121,500.00          -                 -                      121,500.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-4 1.00                งาน 121,500.00       121,500.00          -                 -                      121,500.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-5 1.00                งาน 121,500.00       121,500.00          -                 -                      121,500.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-6 1.00                งาน 121,500.00       121,500.00          -                 -                      121,500.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-7 1.00                งาน 121,500.00       121,500.00          -                 -                      121,500.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)
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ค่าวัสดุ

ACP-1-8 1.00                งาน 121,500.00       121,500.00          -                 -                      121,500.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-9 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-10 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-11 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-12 1.00                งาน 15,750.00         15,750.00            -                 -                      15,750.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-1-13 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-2-1 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-2-2 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-3-1 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-3-2 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-3-3 1.00                งาน 9,000.00           9,000.00              -                 -                      9,000.00           บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-3-4 1.00                งาน 9,000.00           9,000.00              -                 -                      9,000.00           บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-3-5 1.00                งาน 9,000.00           9,000.00              -                 -                      9,000.00           บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-3-6 1.00                งาน 4,500.00           4,500.00              -                 -                      4,500.00           บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-3-7 1.00                งาน 24,750.00         24,750.00            -                 -                      24,750.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-3-8 1.00                งาน 24,750.00         24,750.00            -                 -                      24,750.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-3-9 1.00                งาน 24,750.00         24,750.00            -                 -                      24,750.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-4-1 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-4-2 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-4-3 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
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ค่าวัสดุ

ACP-4-4 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

ACP-4-5 1.00                งาน 11,250.00         11,250.00            -                 -                      11,250.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

PACP-1-1TO2 2.00                งาน 33,750.00         67,500.00            -                 -                      67,500.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

PACP-1-3TO4 2.00                งาน 33,750.00         67,500.00            -                 -                      67,500.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

PACP-2-1TO4 4.00                งาน 31,500.00         126,000.00          -                 -                      126,000.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

PACP-3-1TO4 4.00                งาน 31,500.00         126,000.00          -                 -                      126,000.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

PACP-3-5 1.00                งาน 42,750.00         42,750.00            -                 -                      42,750.00         บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

PACP-4-1TO4 4.00                งาน 31,500.00         126,000.00          -                 -                      126,000.00       บ. สห-เชียงใหม ่อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก. (รวมคา่ติดตัง้)

16,141,425.43    3,242,473.03    19,383,898.47    รวมราคาหมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต .แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

7

7.1 COPPER PIPE AND PIPE FITTING

7.1.1 COPPER PIPE TYPE "L" SIZE ID         3/8" 19.00   ม. 171.00 3,249.00             30.00 570.00                3,819.00           บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

7.1.2 COPPER PIPE TYPE "L" SIZE ID         1/2" 712.00 ม. 243.00 173,016.00         30.00 21,360.00           194,376.00       บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

7.1.3 COPPER PIPE TYPE "L" SIZE ID         3/4" 544.00 ม. 405.00 220,320.00         35.00 19,040.00           239,360.00       บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

7.1.4 COPPER PIPE TYPE "L" SIZE ID           1" 216.00 ม. 567.00 122,472.00         50.00 10,800.00           133,272.00       บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

7.1.5 ข้อตอ่ , อปุกรณ์ทอ่ , เหลก็ยดึทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00     งาน 155,717.10 155,717.10         46,715.13 46,715.13           202,432.23       คดิที ่30% ของราคาทอ่ / คดิที ่30% ของคา่วสัดุ

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบ Medical gas

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบ Medical gas
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หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ
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แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบ Medical gas

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบ Medical gas

7.2 MAIN VALVE WITH C0NNECTING 

DIA.     1/2" 1.00     ชดุ 1,800.00 1,800.00             -             -                     1,800.00           บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

DIA.     3/4" 3.00     ชดุ 2,332.80 6,998.40             -             -                     6,998.40           บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

DIA.        1" 3.00     ชดุ 2,757.60 8,272.80             -             -                     8,272.80           บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

7.3 VALVE IN BOX WITH GAUGE :-

DIA.   1/2" 1.00     ชดุ 6,904.80 6,904.80             -             -                     6,904.80           บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

DIA.   1 " 1.00     ชดุ 8,460.00 8,460.00             -             -                     8,460.00           บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

DIA.  3/4" , 3/4" ,3/4" 1.00     ชดุ 13,024.80 13,024.80           -             -                     13,024.80         บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

DIA.  3/4" , 1" ,3/4" 1.00     ชดุ 14,241.60 14,241.60           -             -                     14,241.60         บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

7.4 MASTER ALARM & LINE ALARM

- MASTER  ALARM 15 SIGNAL 1.00     ชดุ 72,000.00 72,000.00           -             -                     72,000.00         บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

- LINE ALARM FOR  : 3  GAS 3.00     ชดุ 47,250.00 141,750.00         -             -                     141,750.00       บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

- LINE ALARM FOR  : 1  GAS 1.00     ชดุ 36,000.00 36,000.00           -             -                     36,000.00         บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. (รวมคา่ตดิตัง้)

- อปุกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ

984,226.50       98,485.13         1,082,711.63      รวมราคาหมวดงานระบบ Medical gas



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
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8.1. เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง

Diesel Engine Driven Fire Pump

8.1.1 Fire Pump (Vertical turbine) w/ Engine / Controller

   - 1000 gpm/120 psi 1.00       ชดุ -                           -                      40,000.00       40,000.00          40,000.00           - / บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.

8.1.2 Controller 1.00       ชดุ -                           -                      2,000.00         2,000.00             2,000.00             - / บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.

8.1.3 Fire Pump Fitting & Accessories 1.00       ชดุ

 - Flow Measuring Equipment for Fire Pump

   -  1,000-2,500 GPM 1.00       ชดุ -                           -                      640.00            640.00                640.00                - / บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.

 - Enclosed Waste Cone 1.00       ชดุ -                           -                      480.00            480.00                480.00                - / บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.

8.1.4 ถงัน า้มนัและอปุกรณ์ (Fuel Tank & Accessories) 1.00       ชดุ -                           -                      1,200.00         1,200.00             1,200.00             - / บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.

8.1.5 อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือน 1.00       ea. 2,700.00                  2,700.00             270.00            270.00                2,970.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

8.2. เคร่ืองสูบน า้รักษาแรงดัน

8.2.1 Jockey Pump w/ Motor / Controller

   - 25 gpm/190 psi 1.00       ชดุ -                           -                      4,000.00         4,000.00             4,000.00             - / บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.

8.2.2 Controller 1.00       ชดุ -                           -                      1,200.00         1,200.00             1,200.00             - / บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.

8.2.3 อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือน 1.00       ea. 1,350.00                  1,350.00             135.00            135.00                1,485.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.. / คิดที่ 10% ของคา่วสัดุ

8.3. งานท่อน า้

8.3.1 ทอ่เหลก็ด า Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ

   - Ø  1 " 4,024.00   ม. 89.93                        361,870.27        50.00              201,200.00        563,070.27         บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
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ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย

   - Ø  1-1/4 " 785.00   ม. 89.71                        70,423.92          70.00              54,950.00          125,373.92         บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  1-1/2" 775.00   ม. 100.94                      78,224.63          80.00              62,000.00          140,224.63         บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  2" 224.00   ม. 126.16                      28,260.29          110.00            24,640.00          52,900.29           บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  2-1/2" 127.00   ม. 175.23                      22,254.21          135.00            17,145.00          39,399.21           บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  3" 306.00   ม. 217.29                      66,489.82          175.00            53,550.00          120,039.82         บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  4" 504.00   ม. 308.40                      155,435.11        250.00            126,000.00        281,435.11         บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  6" 425.00   ม. 646.50                      274,762.50        400.00            170,000.00        444,762.50         สพฐ. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  8" 6.00       ม. 616.81                      3,700.84             500.00            3,000.00             6,700.84             บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ , ตวัรองรับทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00       งาน 318,426.48              318,426.48        95,527.94       95,527.94          413,954.42         คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

8.3.2 ทอ่ฝังใต้ดิน HDPE ( PE80 ) Class PN16

   - Ø 6" 120.00   ม. 668.26                      80,191.08          250.00            30,000.00          110,191.08         บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ , ตวัรองรับทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00       งาน 24,057.32                24,057.32          7,217.20         7,217.20             31,274.52           คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

งาขดุดินฝังทอ่และกลบดินกลบั 120.00   ม. -                           -                      200.00            24,000.00          24,000.00           - / บ. เคทีวาย ก้าวไกลเอ็นจิเนียร่ิง จก.

8.3.3 ทอ่พีวีซีชัน้ 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)

   - Ø  2" 36.00     ม. 55.95                        2,014.20             40.00              1,440.00             3,454.20             พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

Flexible Pipe Connector ( Non pressure )

   - Ø  2" 3.00       ชดุ 603.00                      1,809.00             400.00            1,200.00             3,009.00             บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / กรมบญัชีกลาง

8.3.4 RCP Pipe ( Pipe sleeve )

   - Ø 300mm 3.00       ชดุ 603.00                      1,809.00             180.90            542.70                2,351.70             บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

8.3.5 ทอ่เหลก็อาบสงักะส ีชัน้ M

   - Ø  1 " 30.00     ม. 99.92                        2,997.60             50.00              1,500.00             4,497.60             พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง
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หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน
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ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย

   - Ø  2" 60.00     ม. 140.18                      8,410.80             110.00            6,600.00             15,010.80           พาณิชย์จงัหวดั / กรมบญัชีกลาง

ข้อตอ่ , อปุกรณ์ , ตวัรองรับทอ่ , ท าความสะอาด และทาสี 1.00       งาน 3,422.52                  3,422.52             1,026.76         1,026.76             4,449.28             คิดที่ 30% ของราคาทอ่ / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

8.3.6 ทอ่ไอเสยีเคร่ืองยนต์ดีเซลพร้อมฉนวน

   - Ø  8" 10.00     ม. 720.00                      7,200.00             216.00            2,160.00             9,360.00             บ. รวมกิจ อินเตอร์เนชัน่แนล จก. / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

8.3.7 Anti-Vortex Plate 1.0 ม. x 1.0 ม. 2.00       ชดุ 450.00                      900.00                135.00            270.00                1,170.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

8.4. วาล์วและอุปกรณ์ 

8.4.1 O.S. & Y. Gate Valve 

   - Ø  2" 2.00       ชดุ 3,450.60                  6,901.20             400.00            800.00                7,701.20             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  4" 1.00       ชดุ 7,776.00                  7,776.00             800.00            800.00                8,576.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  6" 13.00     ชดุ 14,158.80                184,064.40        1,200.00         15,600.00          199,664.40         บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.2 N.R.S. Gate Valve 

   - Ø  1 " 24.00     ชดุ 486.00                      11,664.00          200.00            4,800.00             16,464.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.3 Butterfly Valve w/ Supervisory switch

Butterfly Valve  175 PSI

   - Ø  6" 2.00       ชดุ 3,969.00                  7,938.00             1,200.00         2,400.00             10,338.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.4 Check Valve, Swing Type  175 PSI

   - Ø  2" 1.00       ชดุ 3,078.00                  3,078.00             400.00            400.00                3,478.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  6" 1.00       ชดุ 6,763.50                  6,763.50             1,200.00         1,200.00             7,963.50             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.5 Wet Pipe Alarm Valve w/ Accessories

   - Ø  6" 1.00       ชดุ 44,064.00                44,064.00          1,200.00         1,200.00             45,264.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

8

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย

8.4.6 Strainer  175 PSI

   - Ø  2" 1.00       ชดุ 2,146.50                  2,146.50             400.00            400.00                2,546.50             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.7 Flexible Pipe Connector  175 PSI

   - Ø  2" 2.00       ชดุ 972.00                      1,944.00             400.00            800.00                2,744.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

   - Ø  4" 2.00       ชดุ 3,078.00                  6,156.00             800.00            1,600.00             7,756.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.8 Automatic Air Vent 

   - Ø  1 " 3.00       ชดุ 2,835.00                  8,505.00             200.00            600.00                9,105.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.9 Pressure Gauge w/ Snubber & Valve 3.00       ชดุ 2,025.00                  6,075.00             200.00            600.00                6,675.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.10 Sight Glass 12.00     ชดุ 810.00                      9,720.00             200.00            2,400.00             12,120.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.11 Fire Department Connection

Fire Department Connection, Stand Type

   - Ø 6" x2-1/2 "x 2-1/2"x2-1/2" 1.00       ชดุ 18,000.00                18,000.00          1,200.00         1,200.00             19,200.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.12 Fire Storage Tank Filled Connection

   - Ø 6" x 2-1/2 "x 2-1/2"x2-1/2" 1.00       ชดุ 18,000.00                18,000.00          1,200.00         1,200.00             19,200.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.13 Sprinkler Test Station 1.00       ชดุ 5,175.00                  5,175.00             -                  -                      5,175.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

8.4.14 Orifice union -                      -                      -                      

   - Ø  1" 12.00     ชดุ 729.00                      8,748.00             200.00            2,400.00             11,148.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

8

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย

8.4.15 Sight glass -                      -                      -                      

   - Ø  1" 12.00     ชดุ 567.00                      6,804.00             200.00            2,400.00             9,204.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.16 Check Valve, w/ 2.4mm orifice in clapper

   - Ø  1/2" 2.00       ชดุ 972.00                      1,944.00             100.00            200.00                2,144.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.4.17 Globe Valve

   - Ø  1/2" 4.00       ชดุ 405.00                      1,620.00             100.00            400.00                2,020.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / กรมบญัชีกลาง

8.5. ระบบหวักระจายน า้ดับเพลิง

8.5.1 Pendent (Recessed Type) ½ "Ø, 135  OF 1,550.00   ชดุ 180.00                      279,000.00        -                  -                      279,000.00         บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

8.5.2 Up-Right ½ "Ø, 165  OF 410.00   ชดุ 135.00                      55,350.00          -                  -                      55,350.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

8.5.3 Sprinkler Head Spare Set 15.00     ชดุ 135.00                      2,025.00             -                  -                      2,025.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

8.6. ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ 

Fire Hose Cabinet

8.6.1 FHC-1 (Fireman Use)

   - Recess Type Cabinet 17.00     ชดุ 21,600.00                367,200.00        -                  -                      367,200.00         บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

   - Stand Type Cabinet

   - Dry Chemical Portable Fire Extg. @ 4.5 kg.

   - 1 "Ø x 30 m  Automatic Hose Reel

   - 2 ½ "Ø x 30 m  Hose  & Reel

   - 2 ½ "Ø  Angle Hose Valve



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์
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หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

8
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หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย

   - 2 ½ " Ø  Coupling Adaptor w/Cap & Chain

   - 2 ½ "Ø  Jet/Spray Nozzle

   - 1 "Ø  Jet/Spray Nozzle

   - 1 "Ø  Ball Valve

   - Fire Axe

8.7 ระบบไฟฟ้าและควบคุม

8.7.1 Supervisory Switch 17.00     ชดุ 2,025.00                  34,425.00          -                  -                      34,425.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

8.7.2 Flow Switch 12.00     ชดุ 3,375.00                  40,500.00          -                  -                      40,500.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

8.7.3 Graphic Annunciator Panel 1.00       ชดุ 40,500.00                40,500.00          -                  -                      40,500.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

8.7.4 Cable & Conduit (คิดที่ 30% ของคา่วสัด)ุ 1.00       ea. 34,627.50                34,627.50          -                  -                      34,627.50           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

8.7.5 Pressure switch 2.00       ชดุ 2,475.00                  4,950.00             -                  -                      4,950.00             บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. (รวมคา่ติดตัง้)

8.8. ระบบป้องกันไฟและควันลาม 1.00       set 45,000.00                45,000.00          13,500.00       13,500.00          58,500.00           บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / คิดที่ 30% ของคา่วสัดุ

8.9. ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 1.00       ea. -                           -                      60,000.00       60,000.00          60,000.00           - / บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก.

8.9.1 Mobilization

8.9.2 Temporary Power & Water

8.9.3 Coordination w/ Main Contractor

8.9.4 Patching/Sealing/Escutcheon Plate

8.9.5 Painting of Pipes & Ducts



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
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หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

8

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
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หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบ ปร.4(ก) หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย

8.9.6 Nameplate/Tag/Identification

8.9.7 Cleaning of Site

8.9.8 Testing/Commissioning Works

8.9.9 As-Built Drawings & Operation Manual

8.9.10 Training of Operators

8.9.11 Service during Guarantee Period

8.9.12 อ่ืน ๆ ถ้าจ าเป็น (โปรดระบ)ุ

2,787,373.68    1,048,794.60    3,836,168.28        รวมราคาหมวดงานระบบดับเพลิง



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

1 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

1.1.1 Oil Type Transformer 1600 kVA. 2.00          ชดุ 650,000.00       1,300,000.00      -                -                     1,300,000.00    บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

- 22 kV/400 V. 50 Hz. Dyn 11 โทร.053-200666 / เจริญชยั

(คิดรวมคา่ธรรมเนียมในการขอติดตัง้จากการไฟฟ้า PEA)

1.1.2 Generator 

   -500kVA  0.8PF  standby Rating w/GCP 1.00          ชดุ 2,200,000.00    2,200,000.00      -                -                     2,200,000.00    บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.2 ระบบเสียง (Sound System)

1.2.1 Amplifier 1.00          ชดุ 200,000.00       200,000.00         -                -                     200,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.2.2 Microphone w/ Electronic Chime 1.00          ชดุ 40,000.00         40,000.00           -                -                     40,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.2.3 ล าโพงติดฝา้ (Ceiling Loudspeaker) 117.00      ชดุ 650.00             76,050.00           -                -                     76,050.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)

1.3.1 CCTV

-  IP Color Camera Fixed Type Weather Proof,  Varifocal Autoiris POE5.00          ชดุ 40,000.00         200,000.00         -                -                     200,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

-  IP Color Camera Dome Type ,  Varifocal Autoiris POE 77.00        ชดุ 25,650.00         1,975,050.00      -                -                     1,975,050.00    บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

-  NVR Software

-  VDO Management Software IP Camera 1.00          ชดุ 80,000.00         80,000.00           -                -                     80,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.4 โคมไฟฟ้า (Luminaire)

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

1 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย

1.4.1 Exit & Fire Exit Sign LED w/Battery 127.00      ชดุ 2,950.00          374,650.00         -                -                     374,650.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.4.2 Emergency Battery Light w/ 2 x 10W LED 164.00      ชดุ 4,000.00          656,000.00         -                -                     656,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.5 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

1 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย

1.5.1 Alarm Printer 1.00          ชดุ 9,000.00          9,000.00            -                -                     9,000.00           บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.5.2 Audio Amplifier 120 watt 1.00          ชดุ 27,000.00         27,000.00           -                -                     27,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.5.3 Telephone Handset 20.00        ชดุ 1,600.00          32,000.00           -                -                     32,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

1.5.4 Remote Treminal Unit for Modules 1.00          ชดุ 14,500.00         14,500.00           -                -                     14,500.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / (รวมคา่ติดตัง้)

1.6 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)

1.6.1 Equipment

-  Server for NVR 1.00          ชดุ 480,000.00       480,000.00         -                -                     480,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

-  Computer for Management Software 1.00          ชดุ 60,000.00         60,000.00           -                -                     60,000.00         บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

-  LCD 40" 2.00          ชดุ 16,000.00         32,000.00           -                -                     32,000.00         ส านักงบประมาณ / -

1.7 ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)

1.7.1 Satellite Dish Receiver w/Digital TV Amplifier & antenna 1.00          ชดุ 400,000.00       400,000.00         -                -                     400,000.00       บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.8 งานระบบลิฟท์

1.8.1 LIFT 01-04 4.00          ชดุ 1,900,000.00    7,600,000.00      -                -                     7,600,000.00    บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.8.2 LIFT05-06 2.00          ชดุ 1,500,000.00    3,000,000.00      -                -                     3,000,000.00    บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

1.9 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง 
1.9.1 งานติดตัง้ตู้ Ring Main Unit 22kV(RMU) ขนาด 2 in 4 Out  1.00          ชดุ 2,645,000.00    2,645,000.00      -                -                     2,645,000.00    บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลย ีจก. / -

21,401,250.00   -                 21,401,250.00     รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบส่ือสาร



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

2 หมวดงานระบบสุขาภิบาล

2.1. ระบบน า้ประปา

2.1.1 เคร่ืองสบูน า้เพ่ิมแรงดนั  (Constant Pressure Booster Pump )

   - CBP-01 1.00        ชดุ 563,000.00         563,000.00         -                      -                      563,000.00        www.siambooster.com / -

2.2. ระบบผลิตน า้อ่อน

2.2.1 เคร่ืองสบูน า้  ( Transfer Pump )

   - CWP-01,02 2.00        ชดุ 52,000.00           104,000.00         -                      -                      104,000.00        www.siambooster.com / -

2.2.2 Sand filter

   - SAF-1 1.00        ชดุ 160,000.00         160,000.00         -                      -                      160,000.00        www.siambooster.com / -

2.2.3 Activate carbon filter

   - ACF-1 1.00        ชดุ 170,000.00         170,000.00         -                      -                      170,000.00        www.siambooster.com / -

2.2.4 ถงัน า้เกลือ (Brine Tank & Accessories)

   - BRT-01 1.00        ชดุ 25,000.00           25,000.00           -                      -                      25,000.00          www.siambooster.com / -

2.3. ระบบบ าบัดน า้เสีย

2.3.1 เคร่ืองสบูน า้เสีย (Equalizing Pump)

   - SWP-01, 02, 03 3.00        ชดุ 27,100.00           81,300.00           -                      -                      81,300.00          www.siambooster.com / -

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบสุขาภิบาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

2 หมวดงานระบบสุขาภิบาล

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบสุขาภิบาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

   - SWP-04, 05, 06 3.00        ชดุ 27,100.00           81,300.00           -                      -                      81,300.00          www.siambooster.com / -

   - SWP-07, 08 2.00        ชดุ 27,100.00           54,200.00           -                      -                      54,200.00          www.siambooster.com / -

   - SWP-09, 10 2.00        ชดุ 48,000.00           96,000.00           -                      -                      96,000.00          www.siambooster.com / -

2.3.2 เคร่ืองเติมอากาศ (Submersible areator)

   - A-01,02 2.00        ชดุ 215,400.00         430,800.00         -                      -                      430,800.00        www.siambooster.com / -

2.3.3 เคร่ืองกวนสารเคมี (Mixer)

   - MX-01,02,03,04,05 5.00        ชดุ 15,000.00           75,000.00           -                      -                      75,000.00          www.siambooster.com / -

2.3.4 ถงัคลอรีน (Chlorine Storage Tank) 1.00        ชดุ 10,000.00           10,000.00           -                      -                      10,000.00          www.siambooster.com / -

2.4. ระบบบ าบัดน า้เสีย

2.4.1 Submersible ejector)

   - EJ-01,02 2.00 ชดุ 68,200.00           136,400.00         -                      -                      136,400.00        บ. บสูเตอร์เทค จก. / -

2.4.2 Feed pump

   - CFP-01,02,03 3.00 ชดุ 25,000.00           75,000.00           -                      -                      75,000.00          บ. บสูเตอร์เทค จก. / -

2,062,000.00     -                  2,062,000.00       รวมราคาหมวดงานระบบสุขาภิบาล



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

3.1 CHILLER

3.1.1 Water-Cooled Screw Chiller(R134a)

   - CH-01 to 03 (@ 375 ton) 2.00               ชดุ 3,500,000.00    7,000,000.00         -                 -                     7,000,000.00     บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

   - CH-03 (@ 50 ton) 1.00               ชดุ 650,000.00       650,000.00            -                 -                     650,000.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.1.2 Chiller Plant Manager โทร.053-200666

  - Work Station set with printer 1.00               ชดุ 75,000.00         75,000.00              -                 -                     75,000.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

  - Software 1.00               ชดุ 200,000.00       200,000.00            -                 -                     200,000.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

  - Chiller Interface unit 1.00               ชดุ 75,000.00         75,000.00              -                 -                     75,000.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

  - Controller / IO 1.00               งาน 100,000.00       100,000.00            -                 -                     100,000.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.1.3 R-134a 500.00           กก. 243.00              121,500.00            -                 -                     121,500.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.2 COOLING TOWER

3.2.1 Cross Flow Type Cooling Tower (With Hood)

   - CT-01 (1125 gpm) 1 Unit 2 cell 1.00               ชดุ 325,000.00       325,000.00            -                 -                     325,000.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

   - CT-01 (1125 gpm) 1 Unit 2 cell 1.00               ชดุ 325,000.00       325,000.00            -                 -                     325,000.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

   - CT-03 (150 gpm) 1 Unit 2 cell 1.00               ชดุ 125,000.00       125,000.00            -                 -                     125,000.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

3.3 CHILLED WATER PUMP

3.3.1 Primary Chilled Water Pump

   - CHP1-01 to 02 (@960gpm) 2.00               ชดุ 300,000.00       600,000.00            -                 -                     600,000.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

   - CHP-03 (@120gpm) 1.00               ชดุ 50,000.00         50,000.00              -                 -                     50,000.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.3.2 Condenser Water Pump

   - CDP-01 to 02 (@1200 gpm) 2.00               ชดุ 300,000.00       600,000.00            -                 -                     600,000.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

   - CDP-03(@150 gpm) 1.00               ชดุ 50,000.00         50,000.00              -                 -                     50,000.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.4 AIR HANDLING UNIT & FAN COIL UNIT

3.4.1 1ST FLOOR

FCU-1-1/1TO1/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-3/1TO3/2 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-4/1TO4/2 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 2.00               ชดุ 20,366.50         40,733.00              -                 -                     40,733.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-5 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-6 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-7 Capacity 9,600 Btu/hr Flow 320 CFM 1.00               ชดุ 10,840.90         10,840.90              -                 -                     10,840.90          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-8 Capacity 9,600 Btu/hr Flow 320 CFM 1.00               ชดุ 10,840.90         10,840.90              -                 -                     10,840.90          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-9 Capacity 9,600 Btu/hr Flow 320 CFM 1.00               ชดุ 10,840.90         10,840.90              -                 -                     10,840.90          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-10 Capacity 9,600 Btu/hr Flow 320 CFM 1.00               ชดุ 10,840.90         10,840.90              -                 -                     10,840.90          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

FCU-1-11 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-12 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-13 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-14/1TO14/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-15 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-16 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-17 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-18 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-19/1TO19/2 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-20 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-21 Capacity 9,600 Btu/hr Flow 320 CFM 1.00               ชดุ 10,840.90         10,840.90              -                 -                     10,840.90          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-22 Capacity 9,600 Btu/hr Flow 320 CFM 1.00               ชดุ 10,840.90         10,840.90              -                 -                     10,840.90          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-23 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-24 Capacity 42,000 Btu/hr Flow 1,400 CFM 1.00               ชดุ 21,273.70         21,273.70              -                 -                     21,273.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-25/1TO25/2 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 2.00               ชดุ 15,830.50         31,661.00              -                 -                     31,661.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-26/1TO26/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-27/1TO27/4 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 4.00               ชดุ 16,737.70         66,950.80              -                 -                     66,950.80          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-28 Capacity 9,600 Btu/hr Flow 320 CFM 1.00               ชดุ 10,840.90         10,840.90              -                 -                     10,840.90          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-28to30 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 3.00               ชดุ 18,552.10         55,656.30              -                 -                     55,656.30          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

FCU-1-31 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-32 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-34  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-35 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-36/1to36/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-37 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-38  Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-40 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-41 Capacity 9,600 Btu/hr Flow 320 CFM 1.00               ชดุ 10,840.90         10,840.90              -                 -                     10,840.90          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-42 Capacity 9,600 Btu/hr Flow 320 CFM 1.00               ชดุ 10,840.90         10,840.90              -                 -                     10,840.90          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-43 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-44 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-45 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-46 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-47 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-48 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-49 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-50 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-51 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

FCU-1-52 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-53 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-54 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-55 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-56 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-57 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-58 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-59 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-60 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-61 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-62 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-63 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-1-64 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

AHU-1-1 Capacity 150,000 Btu/hr Flow 4,800 CFM 1.00               ชดุ 133,358.40       133,358.40            -                 -                     133,358.40        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

AHU-1-2 Capacity 96,000 Btu/hr Flow 3,200 CFM 1.00               ชดุ 101,379.60       101,379.60            -                 -                     101,379.60        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

AHU-1-3 Capacity 84,000 Btu/hr Flow 2,800 CFM 1.00               ชดุ 101,379.60       101,379.60            -                 -                     101,379.60        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

AHU-1-4 Capacity 84,000 Btu/hr Flow 2,800 CFM 1.00               ชดุ 101,379.60       101,379.60            -                 -                     101,379.60        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

AHU-1-5 Capacity 84,000 Btu/hr Flow 2,800 CFM 1.00               ชดุ 101,379.60       101,379.60            -                 -                     101,379.60        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

AHU-1-6 Capacity 84,000 Btu/hr Flow 2,800 CFM 1.00               ชดุ 101,379.60       101,379.60            -                 -                     101,379.60        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

AHU-1-7 Capacity 84,000 Btu/hr Flow 2,800 CFM 1.00               ชดุ 101,379.60       101,379.60            -                 -                     101,379.60        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

AHU-1-8 Capacity 84,000 Btu/hr Flow 2,800 CFM 1.00               ชดุ 101,379.60       101,379.60            -                 -                     101,379.60        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

3.4.2 2nd FLOOR

FCU-2-1 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-2 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-3 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-4 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-5 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-6 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-7 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-8 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-9/1to9/2 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-10/1TO10/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-11/1TO11/4 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 4.00               ชดุ 20,366.50         81,466.00              -                 -                     81,466.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-12 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-13 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-14/1TO14/2  Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-15/1TO15/2  Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

FCU-2-16/1TO16/2 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-17 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-18 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-19/1to19/2 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-20 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-21 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-22 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-23 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-24 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-25/1TO25/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-26/1TO26/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-27 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-28 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-29 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-30 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-31 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-32/1TO32/3 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 3.00               ชดุ 20,366.50         61,099.50              -                 -                     61,099.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-33/1TO33/2 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-34/1to34/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

FCU-2-35/1TO33/4 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 4.00               ชดุ 20,366.50         81,466.00              -                 -                     81,466.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-36 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-37/1TO37/2 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-38 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-39 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-40 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-41/1to41/2 Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-42/1to41/4 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 4.00               ชดุ 20,366.50         81,466.00              -                 -                     81,466.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-43 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-44 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-45/1TO45/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-2-46/1TO46/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.4.3 3rd FLOOR

FCU-3-1 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-3 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-4 Capacity 42,000 Btu/hr Flow 1,400 CFM 1.00               ชดุ 21,273.70         21,273.70              -                 -                     21,273.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-5/1to5/2 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 2.00               ชดุ 20,366.50         40,733.00              -                 -                     40,733.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-6 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

FCU-3-7 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-8 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 1.00               ชดุ 20,366.50         20,366.50              -                 -                     20,366.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-9  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-10/1to10/2 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 2.00               ชดุ 20,366.50         40,733.00              -                 -                     40,733.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-11/1to11/2 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 2.00               ชดุ 20,366.50         40,733.00              -                 -                     40,733.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-12  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-13TO14  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-15  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-16/1TO16/9  Capacity 12,000 Btu/hr Flow 400 CFM 9.00               ชดุ 12,201.70         109,815.30            -                 -                     109,815.30        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-17  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-18  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-19  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-20/1to20/2  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-21/1to21/2  Capacity 42,000 Btu/hr Flow 1,400 CFM 2.00               ชดุ 21,273.70         42,547.40              -                 -                     42,547.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-22  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-26  Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-27  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-28  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-29/1to29/2  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

FCU-3-30/1to30/2  Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 2.00               ชดุ 20,366.50         40,733.00              -                 -                     40,733.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-31/1to31/2  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-32  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-35/1to35/2  Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-36  Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 1.00               ชดุ 16,737.70         16,737.70              -                 -                     16,737.70          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-37/1to35/9   Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 9.00               ชดุ 20,366.50         183,298.50            -                 -                     183,298.50        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-38/1to35/6  Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 6.00               ชดุ 20,366.50         122,199.00            -                 -                     122,199.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-3-39/1to35/6  Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 9.00               ชดุ 20,366.50         183,298.50            -                 -                     183,298.50        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.4.4 4TH FLOOR

FCU-4-1   Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-2   Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-3  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-4  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-5  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-6/1TO6/2   Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-7/1TO7/2  Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 2.00               ชดุ 16,737.70         33,475.40              -                 -                     33,475.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-8/1TO8/5  Capacity 24,000 Btu/hr Flow 800 CFM 5.00               ชดุ 16,737.70         83,688.50              -                 -                     83,688.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-8/6TO8/13  Capacity 48,000 Btu/hr Flow 1,600 CFM 8.00               ชดุ 22,634.50         181,076.00            -                 -                     181,076.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-9  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

FCU-4-10  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-11  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-12  Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 1.00               ชดุ 18,552.10         18,552.10              -                 -                     18,552.10          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-13 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 1.00               ชดุ 15,830.50         15,830.50              -                 -                     15,830.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-14/1TO14/4 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 4.00               ชดุ 18,552.10         74,208.40              -                 -                     74,208.40          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-15/1TO15/2 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 2.00               ชดุ 15,830.50         31,661.00              -                 -                     31,661.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-16/1TO16/2 Capacity 18,000 Btu/hr Flow 600 CFM 2.00               ชดุ 15,830.50         31,661.00              -                 -                     31,661.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-17/1TO17/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-17/1TO17/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-20/1TO20/3 Capacity 36,000 Btu/hr Flow 1,200 CFM 3.00               ชดุ 20,366.50         61,099.50              -                 -                     61,099.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-22/1TO22/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-23/1TO23/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

FCU-4-24/1TO24/2 Capacity 30,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 18,552.10         37,104.20              -                 -                     37,104.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.4.5 PAHU-1-1to2 Capacity 180,000 Btu/hr Flow 1,500 CFM 2.00               ชดุ 340,200.00       680,400.00            -                 -                     680,400.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

PAHU-1-3to4 Capacity 120,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 255,150.00       510,300.00            -                 -                     510,300.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

PAHU-1-5  Capacity 240,000 Btu/hr Flow 2,000 CFM 1.00               ชดุ 170,100.00       170,100.00            -                 -                     170,100.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

PAHU-2-1to2 Capacity 120,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 170,100.00       340,200.00            -                 -                     340,200.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

PAHU-2-3to4 Capacity 120,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 170,100.00       340,200.00            -                 -                     340,200.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

PAHU-3-1to2 Capacity 120,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 170,100.00       340,200.00            -                 -                     340,200.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

PAHU-3-3to4 Capacity 120,000 Btu/hr Flow 1,000 CFM 2.00               ชดุ 170,100.00       340,200.00            -                 -                     340,200.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

PAHU-3-5  Capacity 336,000 Btu/hr Flow 2,800 CFM 1.00               ชดุ 170,100.00       170,100.00            -                 -                     170,100.00        บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.5 VENTILATING FAN

1 ST
3.5.1 GEF-1-01 CFBB 1.00               ชดุ 33,372.00         33,372.00              -                 -                     33,372.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-1-02 CFBB 1.00               ชดุ 33,372.00         33,372.00              -                 -                     33,372.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-1-03 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-1-04 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-1-05 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-1-06 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-1-07 PFW 1.00               ชดุ 1,593.00           1,593.00                -                 -                     1,593.00            บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-1-08 CFD 1.00               ชดุ 9,468.00           9,468.00                -                 -                     9,468.00            บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.5.2 2 ND FL.

GEF-2-01 CFBB 1.00               ชดุ 26,697.60         26,697.60              -                 -                     26,697.60          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-2-02 CFBB 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-2-03 PFW 2.00               ชดุ 823.50              1,647.00                -                 -                     1,647.00            บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-2-04 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-2-05 PFW 4.00               ชดุ 823.50              3,294.00                -                 -                     3,294.00            บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-2-06 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

GEF-2-07 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-2-08 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-2-09 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-2-10 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.5.3 3 RD FL.

GEF-3-01 CFBB 2.00               ชดุ 26,697.60         53,395.20              -                 -                     53,395.20          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-02 CFBB 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-03 PFW 2.00               ชดุ 823.50              1,647.00                -                 -                     1,647.00            บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-04 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-05 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-06 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-07 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-08 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-09 AXD 1.00               ชดุ 12,685.50         12,685.50              -                 -                     12,685.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-10 AXD 1.00               ชดุ 12,685.50         12,685.50              -                 -                     12,685.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-3-11 AXD 1.00               ชดุ 12,685.50         12,685.50              -                 -                     12,685.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.5.4 4 TH FL.

GEF-4-01 CFBB 1.00               ชดุ 22,855.50         22,855.50              -                 -                     22,855.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-02 CFBB 1.00               ชดุ 22,855.50         22,855.50              -                 -                     22,855.50          บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-03 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-04 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-05 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ

GEF-4-06 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-07 PFW 3.00               ชดุ 823.50              2,470.50                -                 -                     2,470.50            บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-08 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-09 PFW 2.00               ชดุ 823.50              1,647.00                -                 -                     1,647.00            บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-10 PFW 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-11 CFD 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-12 CFD 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

GEF-4-13 AXD 1.00               ชดุ 823.50              823.50                   -                 -                     823.50               บ. สห-เชียงใหม่ อิเลค็ทริค เทคโนโลยี จก. / -

3.6 DX AIR CONDITIONING UNIT

3.6.1 Split type 2.00               ชดุ 30,000.00         60,000.00              -                 -                     60,000.00          บ. สห-เชียงใหม่ อิเล็คทริค เทคโนโลยี จก.  / (รวมคา่แรงติดตัง้)

19,238,529.00     -                 19,238,529.00     รวมราคาหมวดงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ



กลุ่มงาน / งาน กลุ่มงานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน

4

4.1. เคร่ืองสูบน า้ดับเพลิง

Diesel Engine Driven Fire Pump

4.1.1 Fire Pump (Vertical turbine) w/ Engine / Controller

   - 1000 gpm/120 psi 1.00      ชดุ 1,750,000.00            1,750,000.00      -                  -                      1,750,000.00       บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / -

4.2. เคร่ืองสูบน า้รักษาแรงดัน

4.2.1 Jockey Pump w/ Motor / Controller

   - 25 gpm/190 psi 1.00      ชดุ 100,000.00               100,000.00         -                  -                      100,000.00          บ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จก. / -

4.3. ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ 

4.3.1 เคร่ืองดบัเพลิงชนิดน า้ยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ 16.00   ชดุ 2,200.00                   35,200.00           -                  -                      35,200.00            สพฐ. / -

1,885,200.00     -                 1,885,200.00        

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบดับเพลิง

รวมราคาหมวดงานระบบดับเพลิง

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบดับเพลิง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

5

5.1 WALL OUTLET & INLET, QUICK CONNECT TYPE FOR

- OXYGEN 75.00   ชดุ 2,000.00 150,000.00        -             -                     150,000.00           บ. เอส.คอมเพรสต์ แอร์ จก. / -

- AIR 10.00   ชดุ 2,000.00 20,000.00          -             -                     20,000.00             บ. เอส.คอมเพรสต์ แอร์ จก. / -

- VACUUM INLET 10.00   ชดุ 2,000.00 20,000.00          -             -                     20,000.00             บ. เอส.คอมเพรสต์ แอร์ จก. / -

- WALL SLIDE 10.00   ชดุ 500.00 5,000.00            -             -                     5,000.00               บ. เอส.คอมเพรสต์ แอร์ จก. / -

- WASTE ANESTHESIA GAS DISPOSAL  (Venturi ) 7.00     ชดุ 20,500.00 143,500.00        -             -                     143,500.00           บ. เอส.คอมเพรสต์ แอร์ จก. / -

5.2   OXYGEN  MANIFOLD

LifeLine Automatic Manifold,4x4,Oxygen 1.00     ชดุ 210,000.00 210,000.00        -             -                     210,000.00           บ. เอส.คอมเพรสต์ แอร์ จก. / -

5.3 MEDICAL AIR PLANT

Oil-Less Scroll Medical Air Base Mount Duplex System 1.00     ชดุ 1,512,000.00 1,512,000.00     -             -                     1,512,000.00        บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. / -

  - Each Compressor Capacity 17.2 scfm@50 psig

  - System Capacity 17.2 scfm@50 psig

  - Motor 2x5 HP ,380/3/50

  - Receiver 80 gallons

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบ Medical gas

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบ Medical gas



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ
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แบบ ปร.4(ข) หมวดงานระบบ Medical gas

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานระบบ Medical gas

5.4 VACUUM PLANT

 Lubricated Rotary Vane Medical Vacuum Tank Mount Duplex System1.00     ชดุ 685,600.00 685,600.00        -             -                     685,600.00           บ. ฮอซลงิค์ เมดคิลั จก. / -

  - Each Pump Capacity 9 scfm@19"Hg

  - System Capacity 9 scfm@19"Hg

  - Motor 2x2 HP ,380/3/50

  - Receiver 80 gallons

2,746,100.00     -                  2,746,100.00         รวมราคาหมวดงานระบบ Medical gas



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี

1 คา่ใช้จ่ายอปุกรณ์เคร่ืองจกัรกลพิเศษในงานก่อสร้าง 1.00 งาน 1,000,000.00        -                       1,000,000.00        

1,000,000.00       -                    1,000,000.00          

หมายเหตุ

รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีทุกรายการ

แบบสรุป ปร.4(พ) แผ่นที่ 1/1 

แบบแสดงสรุปราคารายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม



กลุ่มงาน / งาน กลุม่งานอาคาร / งานกอ่สร้างอาคาร

ช่ือโครงการ / งานก่อสร้าง งานกอ่สร้างศนุย์สขุภาพสตัว์ดอยค า คณะสตัวแพทยศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ต.แมเ่หยีะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบเลขที่

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

หนว่ย : บาท

หน่วยละ รวมเงนิ หน่วยละ รวมเงนิ

6

6.1 สระวา่ยน า้ส าเร็จรูป พร้อมระบบกรองทราย-เกลอื 1.00     ชดุ 80,000.00 80,000.00          -             -                     80,000.00             www.winwinpoolshop.com / -

ขนาดประมาณ 5.00x3.00 ม.

80,000.00         -                  80,000.00             

แบบ ปร.4(ข) หมวดงานเบด็เตร็ด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบั รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ราคารวม หมายเหตุ

หมวดงานเบด็เตร็ด

รวมราคาหมวดงานเบด็เตร็ด
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