
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารอง และระบบจ่ายไฟฟ้า ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่     
    จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  กรมการแพทย์ 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   26,725,100.00 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทบาทถ้วน)  
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นการจัดหาหม้อแปลง จ านวน 2 ลูก และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว และจัดหา
แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) ส าหรับป้องกันระบบไฟฟ้าด้านแรงดันต่ าของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ และขนาด 630 เควีเอ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ประกอบกับการ
ออกแบบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าด้านแรงดันต่ าของหม้อแปลง ให้สามารถใช้ไฟฟ้าแทนกันได้กรณีที่มีการซ่อม
บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่ง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและ
ระบบไฟฟ้าแรงต่ าภายในโรงพยาบาล 
5. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่............เดือนพฤศจิกายน  2561............. 
    เป็นเงิน 9,532,023.31 บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)  
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 ครุภัณฑ์) จ านวน 1 แผ่น 
    6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จ านวน 11 แผ่น 
    6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร. 5ข) จ านวน 1 แผ่น 
    6.4 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) จ านวน 2 แผ่น 
    6.5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จ านวน 1 แผ่น 
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
    1. นายณัฐพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์                       ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวศศิธร  ศิริมหาราช ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่                     กรรมการ 
    3. นายวินัย  โพธิวงค์    นายช่างเทคนิคอาวุโส                                          กรรมการ 
    ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่ 
    4. นายอภิชาติ  มูลฟอง         รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ                                  กรรมการ 
                                          โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
    5. นายกัมปนาท  รตเวสนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                กรรมการ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    6. นางสาวณัฐกานต์  ยาวังเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                    กรรมการ 
    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
    7. นายอัครา  ยุบย าแสง           นายช่างเทคนิคช านาญงาน                                  กรรมการ 
                                          โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่     

 



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

1 ระบบไฟฟ้าแรงสูง
1.1 งานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ 250 เควเีอ 1.00     ชุด -                10,000.00     10,000.00     10,000.00         
1.2 งานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ 500 เควเีอ 1.00     ชุด -                12,000.00     12,000.00     12,000.00         
1.3 กล่องเคเบิ้ลหม้อแปลงไฟฟา้ 500 เควเีอ 1.00     ชุด 65,000.00       65,000.00       7,000.00      7,000.00      72,000.00         
1.4 กล่องเคเบิ้ลหม้อแปลงไฟฟา้ 630 เควเีอ 1.00     ชุด 85,000.00       85,000.00       7,000.00      7,000.00      92,000.00         
1.5 ลูกถ้วยแขวน 27.00   ลูก 480.00           12,960.00       100.00         2,700.00      15,660.00         
1.6 ลูกถ้วยไลน์โพสท์ 21.00   ลูก 950.00           19,950.00       100.00         2,100.00      22,050.00         
1.7 ล่อฟา้แรงสูง 21 kV 9.00     ชุด 3,000.00        27,000.00       100.00         900.00         27,900.00         
1.8 ดร้อฟเอ้าท ์27 KV 100 แอมป ์พร้อมฟวิส์ 9.00     ชุด 3,800.00        34,200.00       100.00         900.00         35,100.00         
1.9 เสาไฟฟา้ขนาด 12 เมตร 5.00     ต้น 8,500.00        42,500.00       3,000.00      15,000.00     57,500.00         

1.10 เหล็กคอน ขนาด 4.2 เมตร 4.00     ทอ่น 3,800.00        15,200.00       100.00         400.00         15,600.00         
1.11 คานนั่งร้านขนาด 4.60 เมตร 4.00     ทอ่น 3,200.00        12,800.00       300.00         1,200.00      14,000.00         
1.12 คอนขนาด 2 เมตร 6.00     ทอ่น 900.00           5,400.00         100.00         600.00         6,000.00           

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

1.13 คอนขนาด 2.50 เมตร 5.00     ทอ่น 700.00           3,500.00         100.00         500.00         4,000.00           
1.14 เหล็กหชู้างรับคานนั่งร้าน ขนาด 4.60 เมตร 8.00     ทอ่น 1,650.00        13,200.00       300.00         2,400.00      15,600.00         
1.15 ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด 50 ตร.มม. พร้อมทมิเบิ้ลเควสิ 12.00   ชุด 350.00           4,200.00         60.00          720.00         4,920.00           
1.16 สายไฟแรงสูง SAC ขนาด 50 ตร.มม. 150.00  เมตร 120.00           18,000.00       85.00          12,750.00     30,750.00         
1.17 สายไฟแรงสูง XLPE 24 kV ขนาด 50 ตร.มม. 120.00  เมตร 398.00           47,760.00       100.00         12,000.00     59,760.00         
1.18 ชุดเข้าหวัสายไฟแรงสูง XLPE 24 kV ขนาด 50 ตร.มม. 12.00   ชุด 5,800.00        69,600.00       3,500.00      42,000.00     111,600.00       
1.19 ทอ่ IMC 4" 15.00   เมตร 850.00           12,750.00       85.00          1,275.00      14,025.00         
1.20 ลวดเหล็กขนาด 50 ตร.มม. 100.00  เมตร 25.00            2,500.00         35.00          3,500.00      6,000.00           
1.21 ชุดกราวด์แรงสูง 6.00     ชุด 4,000.00        24,000.00       1,000.00      6,000.00      30,000.00         
1.22 งานเทโคนเสาไฟฟา้ 1.00     งาน 15,000.00       15,000.00       8,000.00      8,000.00      23,000.00         
1.23 อุปกรณ์ประกอบ  ประกอบด้วย

- ขาจับยึดหวัเคเบิ้ล, เคเบิ้ลกิ๊ปจับสาย, เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ า, 1.00     เหมา 16,000.00       16,000.00       5,000.00      5,000.00      21,000.00         
    ยูโบลทรั์ดทอ่, บชุชิ่ง, หางปลาแรงสูง, หวัครอบดร็อบเอาท์, 1.00     เหมา 20,000.00       20,000.00       6,200.00      6,200.00      26,200.00         
    สเปรย์โฟมสี, ยูแคล้ม, เทปพนัสายแรงสูง, เทปพนัสายแรงต่ า, 1.00     เหมา 10,000.00       10,000.00       3,200.00      3,200.00      13,200.00         



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

    น้ ายาท าความสะอาดหวัเคเบิ้ล, เหล็กประกับไม้คอน, 1.00     เหมา 5,000.00        5,000.00         1,600.00      1,600.00      6,600.00           
    น๊อต (แบบและขนาดต่างๆ) , ลวดเหล็ก, แหวนส่ีเหล่ียมแบน, 1.00     เหมา 12,000.00       12,000.00       3,600.00      3,600.00      15,600.00         
    ผงเส่ียมกราวด์, ฮอตไลน์+เบลแคล้ม, พจีีแคล้ม 1.00     เหมา 17,000.00       17,000.00       5,400.00      5,400.00      22,400.00         

1.24 ค่าจ้างปลดและเชื่อมต่อสายแรงสูง 1.00     งาน -                35,000.00     35,000.00     35,000.00         
1.25 ค่าเช่ารถเครน 1.00     งาน -                35,000.00     35,000.00     35,000.00         
1.26 งานตัดแต่งต้นไม,้ งานร้ือถอนและกองเก็บ 1.00     งาน -                40,000.00     40,000.00     40,000.00         

รวมราคางานระบบไฟฟ้า 610,520.00    283,945.00  894,465.00      

2 เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า
2.1 ค่าแรงติดต้ังเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 400 เควเีอ (320 กิโลวตัต์) 1.00     ตัว -                40,000.00     40,000.00     40,000.00         
2.2 ตู้ครอบเก็บเสียง (เสียงเฉล่ียไม่เกิน 78 เดซิเบลที่ระยะหา่ง 7 เมตร

โดยรอบ)
1.00     ชุด 400,000.00     400,000.00     40,000.00     40,000.00     440,000.00       

2.3 ทอ่ไอเสีย, การติดต้ังช่องลมที่กล่องครอบเก็บเสียง 1.00     ชุด 70,000.00       70,000.00       25,000.00     25,000.00     95,000.00         
2.4 แทน่เคร่ือง 1.00     เหมา 15,000.00       15,000.00       10,000.00     10,000.00     25,000.00         
2.5 ทดสอบระบบ และน้ ามันเต็มถัง 1.00     เหมา 45,000.00       45,000.00       40,000.00     40,000.00     85,000.00         



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

2.6 อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ส ารอง ประกอบด้วย
-  ปั๊มน้ ามันรวมทั้งทอ่เติมน้ ามัน (ทอ่น้ ามันยาวไม่เกิน 10 เมตร) 1.00     เหมา 13,000.00       13,000.00       3,000.00      3,000.00      16,000.00         
   ฉนวนหุ้มทอ่ไอเสีย, อุปกรณ์แขวนยึดทอ่ไอเสีย, ใส้กรองอากาศ, 1.00     เหมา 18,000.00       18,000.00       3,200.00      3,200.00      21,200.00         
   ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง, ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น 1.00     เหมา 19,000.00       19,000.00       3,800.00      3,800.00      22,800.00         

2.7 ค่าขนส่งโหลดเทยีมและอุปกรณ์การทดสอบระบบ (ไป-กลับ) 1.00     เหมา -                15,000.00     15,000.00     15,000.00         

รวมราคางานเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 580,000.00    180,000.00  760,000.00      

3 แผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้า (Main Distribution Board)
3.1 MDB1, MDB2, TIE CB, ATS & Cap Bank  (IP65, Busbar DIN Rating) 1.00     ชุด 2,010,263.00   2,010,263.00   30,000.00     30,000.00     2,040,263.00     

MDB1 & Auto. Capacitor Bank#1 15kVAR 12 Steps
ACB 4P 1000A IC.>= 50kA Drawout
เบรกเกอร์ 3P 400A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 200A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 175A IC.>= 36kA



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

เบรกเกอร์ 3P 100A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 160A IC.>= 36kA
Surge Protection 1P 35kA
Surge Protection 3P 65kA
Shunt trip
PFC 12step
Capacitor 15kVAR
Magnetic
Power Meter for Main Power
อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ โวลทม์ิเตอร์, แอมปม์ิเตอร์, CT, ซีเลคเตอร์,
   ไพล็อตแล้ม, ตลับใส่ฟวิส์, ฟวิส์กระเบื้อง, ฐานฟวิส์ใบมีด, ฟวิส์ใบมีด,
   สวติช์ลูกศร, สวติซ์ปุ่มกด, แมคเนติค คอนแทคเตอร์,  Digital Timer,
   พดัลม 6", Thermostat, Phase protection ฯลฯ
MDB2+TIE CB. & Auto. Capacitor Bank#2 15kVAR 10 Steps
ACB 4P 800A IC.>= 50kA DrawOut
เบรกเกอร์ 4P 800A IC.>= 36kA



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

เบรกเกอร์ 3P 800A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 600A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 300A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 250A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 100A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 160A IC.>= 36kA
Surge Protection 1P 35kA
Surge Protection 3P 65kA
Shunt trip
PFC 12stpe
Capacitor 15kVAR
Magnetic
Power Meter for Main Power
อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ โวลทม์ิเตอร์, แอมปม์ิเตอร์, CT, ซีเลคเตอร์,
   ไพล็อตแล้ม, ตลับใส่ฟวิส์, ฟวิส์กระเบื้อง, ฐานฟวิส์ใบมีด, ฟวิส์ใบมีด,
   สวติช์ลูกศร, สวติซ์ปุ่มกด, แมคเนติค คอนแทคเตอร์,  Digital Timer,



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

   พดัลม 6", Thermostat, Phase protection ฯลฯ
ATS + Controller & Motor Mechanism + Ready to Close
ATS 3P 600A
ATS Controller
เบรกเกอร์ 3P 400A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 160A IC.>= 36kA
เบรกเกอร์ 3P 100A IC.>= 36kA
Motor Mechanism
Ready to close contact
อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ ไพล็อตแล้ม, ตลับใส่ฟวิส์, ฟวิส์กระเบื้อง ฯลฯ
Power Meter for Feeder Circuit & Accessories
Power Meter for Feeder Circuit 16 sets
Communication gateway
CT 800/5 (3 sets), CT 400/5 (3 sets), CT 250/5 (3 sets),
    CT 200/5 (9 sets), CT 100/5 (27 sets), CT 600/5 (3 sets)
Outdoor Housing Form2a IP65 (Size >= W5500xH2200xD1000)



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

Busbar DIN Rating standard
Wiring and accessory

3.2 ฐานคอนกรีต (แผงสวติช์หลักและเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้) 1.00     ชุด 20,000.00       20,000.00       10,000.00     10,000.00     30,000.00         
3.3 ร้ัวแผงสวติช์หลักและเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ (รวมแทน่เพื่อความสะดวกและปลอดภยัส าหรับผู้ปฏบิติังานควบคุมและบ ารุงรักษาแผงสวติช์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ , รูปแบบต้องอนุมัติจากผู้วา่จ้าง)

ฐานเสาร้ัว 14.00   ฐาน 2,500.00        35,000.00       500.00         7,000.00      42,000.00         
ทอ่เหล็ก 35.00   เส้น 500.00           17,500.00       200.00         7,000.00      24,500.00         
เหล็กตะแกรง 4.00     ม้วน 3,000.00        12,000.00       500.00         2,000.00      14,000.00         
แผ่นเพลทเหล็ก 16.00   แผ่น 200.00           3,200.00         50.00          800.00         4,000.00           
งานเชื่อม 1.00     เหมา 3,000.00        3,000.00         10,000.00     10,000.00     13,000.00         
งานสี 1.00     เหมา 1,000.00        1,000.00         3,000.00      3,000.00      4,000.00           
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 1.00     เหมา 10,000.00       10,000.00       5,000.00      5,000.00      15,000.00         

3.4 ระบบกราวด์ส าหรับแผงสวติช์หลักและร้ัว
ทอ่ PVC 1" 2.00     เส้น 100.00           200.00           20.00          40.00           240.00             
สายดินชนิดทองแดง ขนาดไม่ต่ ากวา่ 95 ตร.มม. 24.00   เมตร 270.00           6,480.00         55.00          1,320.00      7,800.00           
แทง่หลักดิน (Ground Rod) 20.00   แทง่ 800.00           16,000.00       300.00         6,000.00      22,000.00         
เชื่อมด้วยความร้อน (Exo-Thermic welding) 20.00   อัน 300.00           6,000.00         100.00         2,000.00      8,000.00           



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

อุปกรณ์ประกอบ 1.00     เหมา 3,000.00        3,000.00         1,000.00      1,000.00      4,000.00           

รวมราคางานแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้า 2,143,643.00  85,160.00    2,228,803.00    

4 สายไฟและทางเดินสาย
4.1 สาย CV-FD ขนาด 1C-240 sq.mm 420.00  เมตร 775.00           325,500.00     100.00         42,000.00     367,500.00       
4.2 สาย CV-FD ขนาด 1C-185 sq.mm 456.00  เมตร 590.00           269,040.00     85.00          38,760.00     307,800.00       
4.3 สาย CV-FD ขนาด 1C-120 sq.mm 577.00  เมตร 385.00           222,145.00     65.00          37,505.00     259,650.00       
4.4 สาย CV-FD ขนาด 1C-95 sq.mm 84.00   เมตร 303.00           25,452.00       55.00          4,620.00      30,072.00         
4.5 สาย CV-FD ขนาด 1C-70 sq.mm 336.00  เมตร 220.00           73,920.00       50.00          16,800.00     90,720.00         
4.6 สาย CV-FD ขนาด 1C-50 sq.mm 32.00   เมตร 158.00           5,056.00         45.00          1,440.00      6,496.00           
4.7 สาย CV-FD ขนาด 1C-35 sq.mm 336.00  เมตร 114.00           38,304.00       40.00          13,440.00     51,744.00         
4.8 รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x300 mm. (T=2.0 mm) ชุบกัลวาไนส์+ฝาปดิ 26.00   เมตร 1,710.00        44,460.00       40.00          1,040.00      45,500.00         
4.9 รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm. (T=2.0 mm) ชุบกัลวาไนส์+ฝาปดิ 28.00   เมตร 2,277.00        63,756.00       55.00          1,540.00      65,296.00         

4.10 รางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x800 mm. (T=2.0 mm) ชุบกัลวาไนส์+ฝาปดิ 30.00   เมตร 3,125.00        93,750.00       110.00         3,300.00      97,050.00         
4.11 อุปกรณ์รองรับและยึดโยง 1.00     เหมา -                  



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

เหล็กกล่อง 100x100 mm + แผ่นเพลท + สีกันสนิม (รับราง 800 mm) 40.00   เส้น 1,150.00        46,000.00       400.00         16,000.00     62,000.00         
ฐานรับรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x800 mm. 15.00   ฐาน 3,000.00        45,000.00       1,000.00      15,000.00     60,000.00         
ซัพพอร์ต รับราง เคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x300 mm 1.00     เหมา 6,000.00        6,000.00         3,000.00      3,000.00      9,000.00           
ซัพพอร์ต รับราง เคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm 1.00     เหมา 4,000.00        4,000.00         3,000.00      3,000.00      7,000.00           

4.12 อุปกรณ์ประกอบ 1.00     เหมา -                  
ข้อต่อรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x800 mm 30.00   อัน 75.00            2,250.00         30.00          900.00         3,150.00           
J Lock & U Channel รางขนาด 100x800 mm 25.00   ชุด 190.00           4,750.00         40.00          1,000.00      5,750.00           
งอฉากรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm.+ฝาปดิ 2.00     ชุด 3,885.00        7,770.00         200.00         400.00         8,170.00           
งอโค้งรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm.+ฝาปดิ 6.00     ชุด 2,325.00        13,950.00       200.00         1,200.00      15,150.00         
ข้อต่อรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x500 mm 24.00   อัน 75.00            1,800.00         30.00          720.00         2,520.00           
J Lock & U Channel รางขนาด 100x500 mm 40.00   ชุด 190.00           7,600.00         40.00          1,600.00      9,200.00           
งอโค้งรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x300 mm.+ฝาปดิ 8.00     ชุด 1,810.00        14,480.00       200.00         1,600.00      16,080.00         
ข้อต่อรางเคเบิ้ลเทรย์ ขนาด 100x300 mm 58.00   อัน 75.00            4,350.00         30.00          1,740.00      6,090.00           
J Lock & U Channel รางขนาด 100x300 mm 40.00   ชุด 190.00           7,600.00         40.00          1,600.00      9,200.00           
หางปลา + ปลอก 1.00     เหมา 12,508.00       12,508.00       5,000.00      5,000.00      17,508.00         
ราคาสลิปต่อสาย + เทปละลาย + เทปพนัสาย 1.00     เหมา 4,060.00        4,060.00         3,000.00      3,000.00      7,060.00           



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/11

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
                                  จังหวดัเชียงใหม่

กลุ่มงาน/งาน  งานก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปรมิาณงาน และราคา

รวมราคางานสายไฟและทางเดินสาย 1,343,501.00  216,205.00  1,559,706.00    
รวมจ านวนเงนิทั้งสิ้น 5,442,974.00



แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงานที่ 2      งานครุภณัฑ์
โครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

สถานที่ก่อสร้าง          :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่       แบบเลขที่ : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค านวณราคากลางโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   เมื่อวนัที่           เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

รวม
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

กลุ่มงานที่ 2 หมวดงานครภุณัฑ์
1 หม้อแปลงไฟฟ้า

1.1 - หม้อแปลงไฟฟา้ขนาด 250 เควเีอ 1 ลูก 215,000.00 215,000.00      -              215,000.00       
1.2 - หม้อแปลงไฟฟา้ขนาด 500 เควเีอ 1 ลูก 275,000.00 275,000.00      -              275,000.00       

รวมราคาหม้อแปลงไฟฟ้า 490,000.00     -              490,000.00      

2 เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า
2.1 - เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ขนาด 320 กิโลวตัต์  (400 เควเีอ) 1 เคร่ือง 1,807,000.00 1,807,000.00    -              -              1,807,000.00    

รวมราคาเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 1,807,000.00   -              1,807,000.00   

รวมราคาครภุณัฑ์ 2,297,000.00   -              2,297,000.00   

แบบแสดงรายการ ปรมิาณ และราคา

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

                               จังหวดัเชียงใหม่



ส่วนงานที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง 1.2997

1 ระบบไฟฟา้แรงสูง (งานติดต้ัง) 894,465.00         1,162,536.16   
2 เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ (งานติดต้ัง) 760,000.00         987,772.00      
3 แผงสวติช์จ่ายไฟฟา้ (Main Distribution Board) 2,228,803.00      2,896,775.26   
4 สายไฟและทางเดินสาย 1,559,706.00      2,027,149.89   

เงือ่นไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย..............-.................%
เงินประกันผลงานหกั.............-................%
ดอกเบี้ยเงินกู.้........................................%
ภาษมีูลค่าเพิ่ม........................................%

7,074,233.31  

แบบ ปร.5 (ก)

ล าดับที่ รายการ ค่างานต้นทนุ Factor F ค่าก่อสรา้ง หมายเหตุ

โครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ    มีจ านวน  11  หน้า
ค านวณราคากลาง เมื่อวนัที่          เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2561          

หน่วย : บาท

แบบสรปุค่าก่อสรา้ง
กลุ่มงาน/งาน : หมวดงานก่อสร้าง

                               จังหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง         :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
แบบเลขที่               : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รวมค่าก่อสรา้ง

   ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร  จ านวน ..................................ตร.ม.   เฉล่ีย.............................................บาท/ตร.ม.



หน่วย : บาท

ภาษี
มูลค่าเพ่ิม

2  ส่วนงานที่ 2 หมวดงานครุภณัฑ์ ค านวณ VAT.  7 % 7.00%
2.1 หม้อแปลงไฟฟา้ 490,000.00        524,300.00      
2.2 เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 1,807,000.00     1,933,490.00    

รวมค่าก่อสรา้ง 2,457,790.00   

แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรปุค่าครภุณัฑ์จัดซ้ือ

ล าดับที่ รายการ ค่างาน ค่าก่อสรา้ง หมายเหตุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แบบ ปร.4 ที่แนบ    มีจ านวน  1  หน้า

กลุ่มงาน/งาน  : ฝ่ายพสัดุและบ ารุงรักษา กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ค านวณราคากลาง เมื่อวนัที่          เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2561          

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่
                                  จังหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง         :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
แบบเลขที่               : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08



1 ส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง 7,074,233.31                 
2 ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภณัฑ์ 2,457,790.00                 

รวมค่าก่อสรา้งทั้งโครงการ/งานก่อสรา้ง 9,532,023.31               
ราคากลาง

ราคากลาง (เก้าล้านหา้แสนสามหมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

โครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ระบบไฟฟา้ส ารอง และระบบจ่ายไฟฟา้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่

แบบสรปุราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง         :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง        : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หน่วย : บาท

สรปุ

ล าดับที่ รายการ ค่าก่อสรา้ง หมายเหตุ

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

   จังหวดัเชียงใหม่ 1 รายการ

แบบเลขที่               : E-01,E-02,E-03,E-04,E-05,E-06,E-07,E-08

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ    มีจ านวน 15 ชุด
ค านวณราคากลาง เมื่อวนัที่          เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2561          


