
 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและราคากลาง (ราคาอา้งองิ) 

ในการจดัซือ้จดัจา้งทีม่ิใชง่านกอ่สรา้ง 
 

       
๑. ชื่อโครงการ ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๘7 เครื่อง ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
    /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

     ๒.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,457,224.26 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาท-     
ยี่สิบหกสตางค์) 

          
     ๓.   วนัทีก่ าหนดราคากลาง   15 กุมภาพันธ์ 2558    เป็นเงิน  3,457,224.26 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่น-

เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) 
 
     ๔.   แหลง่ทีม่าของราคากลาง (ราคาอ้างองิ) 

    ๔.๑  ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากส านักงบประมาณ 
         

     ๕.  รายชื่อเจา้หน้าทีผู่้ก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  
 ๕.๑  รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สมัครกิจ          ประธานกรรมการ  
 5.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  กรรมการ 
 ๕.3  นางสุวณ ี    วิจารัตน์  กรรมการ 
 ๕.4  นายสุรินทร์    ศรีสังข์งาม   กรรมการ 
 ๕.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์   น้อยบางยาง กรรมการ 
 5.6  นางอุมาภรณ์   กล้าหาญ กรรมการ 
 5.7  นายสุทัศน์    อู่ทอง  กรรมการ 
 5.8  นายพิเชษฐ    เนตรสว่าง กรรมการ 
 5.9  นายชาญชัย   จิตร์ชู  กรรมการและเลขานุการ 
         

 



แบบ ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการซื้อพร้อมติดต้ังครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 87 เคร่ือง
สถานที่ก่อสร้าง   อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบเลขที่ 
ประมาณการโดย     งานออกแบบและควบคุมงาน ( งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ )
ราคาอ้างอิง  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู 3 ชดุ 20,925.00 62,775.00 - - 62,775.00
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

2 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู 2 ชดุ 24,180.00 48,360.00 - - 48,360.00
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

3 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู 2 ชดุ 26,412.00 52,824.00 - - 52,824.00
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 31 ชดุ 31,062.00 962,922.00 - - 962,922.00
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

5 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 28,000 บีทียู 11 ชดุ 32,550.00 358,050.00 - - 358,050.00
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

6 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู 26 ชดุ 34,689.00 901,914.00 - - 901,914.00
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

7 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 บีทียู 4 ชดุ 37,200.00 148,800.00 - - 148,800.00
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

8 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู 8 ชดุ 40,455.00 323,640.00 - - 323,640.00
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

รวม 2,859,285.00

เคร่ืองปรับอากาศ/ไฟฟ้า 01
ประมาณราคาเมื่อวันที่   3   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.   2558

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ



แบบ ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการซื้อพร้อมติดต้ังครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 87 เคร่ือง
สถานที่ก่อสร้าง   อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบเลขที่ 
ประมาณการโดย     งานออกแบบและควบคุมงาน ( งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ )
ราคาอ้างอิง  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

หมวดงานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 
อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 งานระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศอาคาร 28 ช้ัน 1
1.1 สายเมนไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ THW 1x6 Sq.mm. 200 เมตร 27.00 5,400.00 4.00 800.00 6,200.00
1.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้ามากกว่า 8 ชอ่ง เมนเบรกเกอร์ 100 A 1 ชดุ 2,500.00 2,500.00 250.00 250.00 2,750.00
1.3 เบรกเกอร์ย่อย 16-32  A ใชใ้นตู้ควบคุม 8 ชดุ 130.00 1,040.00 - - 1,040.00
(พร้อมติดต้ัง)

2 งานระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศอาคาร 43 ช้ัน 2
2.1 สายเมนไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ THW 1x6 Sq.mm. 70 เมตร 27.00 1,890.00 4.00 280.00 2,170.00
2.2 ท่อเหล็ก EMT หรือท่อเฟล็กซ์ 1 นิ้ว 35 เมตร 45.00 1,575.00 20.00 700.00 2,275.00
2.3 เบรกเกอร์ย่อย 32  A ใชใ้นตู้ควบคุม AP2A 1 ชดุ 130.00 130.00 - - 130.00
2.4 เซฟต้ีสวิทช ์30 A 1 ชดุ 3,000.00 3,000.00 250.00 250.00 3,250.00
(พร้อมติดต้ัง)

3 งานระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศอาคาร 13 
3.1 สายเมนไฟฟ้า THW 1x25 Sq.mm. 60 เมตร 120.00 7,200.00 8.00 480.00 7,680.00
3.2 เบรกเกอร์เมน 250 A 36 KA พร้อมติดต้ัง (ตู้MDB) 1 ชดุ 10,000.00 10,000.00 250.00 250.00 10,250.00
3.3 เบรกเกอร์เมน 100 A 30 KA พร้อมบัสบาร์ทองแดง (ตู้MDB) 3 ชดุ 4,300.00 12,900.00 250.00 750.00 13,650.00
3.4 ตู้โหลดเชน็เตอร์ 3 เฟส เบรกเกอร์เมน 100 A (ตู้LP) 3 ชดุ 7,250.00 21,750.00 1,500.00 4,500.00 26,250.00
ไม่น้อยกว่า 24 ชอ่ง

ล าดับที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่   3   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.   2558
เคร่ืองปรับอากาศ/ไฟฟ้า 01

หมายเหตุหน่วยจ านวนรายการ



แบบ ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการซื้อพร้อมติดต้ังครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 87 เคร่ือง
สถานที่ก่อสร้าง   อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบเลขที่ 
ประมาณการโดย     งานออกแบบและควบคุมงาน ( งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ )
ราคาอ้างอิง  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ล าดับที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่   3   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.   2558
เคร่ืองปรับอากาศ/ไฟฟ้า 01

หมายเหตุหน่วยจ านวนรายการ

3.5 เบรกเกอร์ย่อย 3 เฟส 30  A ใชใ้นตู้ควบคุม 7 ชดุ 450.00 3,150.00 - - 3,150.00
3.6 เบรกเกอร์ย่อย 32  A ใชใ้นตู้ควบคุม 19 ชดุ 130.00 2,470.00 - - 2,470.00
3.7 รางวายเวย์ 4X4 นิ้ว 100 เมตร 170.00 17,000.00 30.00 3,000.00 20,000.00
3.8 เซฟต้ีสวิทช ์20-40 A 26 ชดุ 2,500.00 65,000.00 250.00 6,500.00 71,500.00
3.9 สายเมนไฟฟ้า THW 1x16 Sq.mm. (กราวด์) 15 เมตร 75.00 1,125.00 6.00 90.00 1,215.00
3.10 สายเมนไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ THW 1x6 Sq.mm. 1,600 เมตร 27.00 43,200.00 4.00 6,400.00 49,600.00
จากตู้ LP ไป เซฟต้ีสวิทช์(พร้อมติดต้ัง)
3.11 พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว พร้อมสวิตช์ 87 เมตร 800.00 69,600.00 200.00 17,400.00 87,000.00
3.12 Accessories 1 เหมา 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 2,000.00

รวม 312,580.00



แบบ ปร. 5

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 1    แผ่น

□ 

ล าดับที่

2                 

สรุป

□ 

□ 

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ก าหนดราคากลาง

( นายชาญชัย จิตร์ชู )

วันที่ ..............................................

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ตรวจสอบ

( นายพิเชษฐ  เนตรสว่าง )

วันที่ .............................................

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ตรวจสอบ

( นายสุทัศน์  อู่ทอง )

วันที่ .............................................

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 3,059,434.95     

คิดเป็นเงินประมาณ สามล้านห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์ 3,059,434.95     **

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม……… 7.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู…้…….….. 7.00 %

เงินประกันผลงานหัก..… 0.00 %

เง่ือนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย….…… 0.00 %

หมวดงานระบบเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,859,285.00             200,149.95      3,059,434.95     

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จ านวน

ประมาณราคาเมื่อวันที่        3   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.   2558

รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

จ านวนเงิน / บาท
Vat 7%

รวมค่าก่อสร้าง

เป็นเงิน/บาท
หมายเหตุ

สถานที่ก่อสร้าง   อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ( งานอาคารสถานที่และภูมสิถาปัตย์ )

แบบเลขที่   เคร่ืองปรับอากาศ/ไฟฟ้า 01  รายการเลขที่  

สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง
     ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ประเภท      โครงการซือ้พร้อมติดตั้งครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ จ านวน 87 เครื่อง 

เจ้าของอาคาร     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ราคาอ้างอิง  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 1    แผ่น

□ 

ล าดับที่

1                 

สรุป

□ 

□ 

แบบ ปร. 5

7.00 %

เงินประกันผลงานหัก..…

เงินล่วงหน้าจ่าย….…… 0.00 %

0.00 %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

7.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู…้…….…..

397,789.31         

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม………

1.2726             

รายการเลขที่  

397,789.31         

รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

จ านวนเงิน / บาท

312,580.00                  

ปร.4

รวมค่าก่อสร้าง

เป็นเงิน/บาท

ประมาณราคาเมื่อวันที่       3   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.   2558

สถานที่ก่อสร้าง 

จ านวนประมาณราคาตามแบบ

  อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง
     ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ประเภท    

เจ้าของอาคาร   

 โครงการซือ้พร้อมติดตั้งครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ จ านวน 87 เครื่อง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตารางเมตร

สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ( งานอาคารสถานที่และภูมสิถาปัตย์ )

แบบเลขที่    เคร่ืองปรับอากาศ/ไฟฟ้า 01

หมายเหตุFactor F

หมวดงานระบบไฟฟ้าเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เง่ือนไข

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

**

บาท / ตารางเมตรเฉลี่ยราคาประมาณ

397,789.31         คิดเป็นเงินประมาณ

ราคาอ้างอิง  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



แบบ ปร. 6

สถานที่ก่อสร้าง 

แบบเลขที่    รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ล าดับที่

รวมค่าก่อสร้าง 

 เป็นเงิน/บาท หมายเหตุ

2   หมวดงานระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,059,434.95   

3,059,434.95    **

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ก ำหนดรำคำกลำง

( นำยชำญชัย จิตร์ชู )

วันที่ ..............................................

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ตรวจสอบ

( นำยพิเชษฐ  เนตรสว่ำง )

วันที่ .............................................

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ตรวจสอบ

( นำยสทุัศน์  อู่ทอง )

วันที่ .............................................

สามล้านห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์

รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)  เป็นเงินทั้งสิ้น

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง  โครงการซื้อพรอ้มติดตั้งครภัุณฑเ์ครือ่งปรบัอากาศ จ านวน 87 เครือ่ง
อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

เครื่องปรับอากาศ/ไฟฟ้า 01   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายการ

ราคาอ้างอิง  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



แบบ ปร. 6

สถานที่ก่อสร้าง 

แบบเลขที่    รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ล าดับที่
รวมค่าก่อสร้าง  

เป็นเงิน/บาท
หมายเหตุ

1   หมวดงานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 397,789.31       

397,789.31        **

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ก ำหนดรำคำกลำง

( นำยชำญชัย จิตร์ชู )

วันที่ ..............................................

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ตรวจสอบ

( นำยพิเชษฐ  เนตรสว่ำง )

วันที่ .............................................

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ตรวจสอบ

( นำยสทุัศน์  อู่ทอง )

วันที่ .............................................

รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)  เป็นเงินทั้งสิ้น

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง  โครงการซื้อพรอ้มติดตั้งครภัุณฑเ์ครือ่งปรบัอากาศ จ านวน 87 เครือ่ง

สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์

อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  เครื่องปรับอากาศ/ไฟฟ้า 01

ราคาอ้างอิง  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



แบบ ปร. 6

สถานที่ก่อสร้าง 

แบบเลขที่    รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ล าดับที่

รวมค่า

ก่อสร้าง  เป็น

เงิน/บาท
หมายเหตุ

1   หมวดงานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 397,789.31     

2   หมวดงานระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,059,434.95  

3,457,224.26   **

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ก ำหนดรำคำกลำง

( นำยชำญชัย จิตร์ชู )

วันที่ ..............................................

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ตรวจสอบ

( นำยพิเชษฐ  เนตรสว่ำง )

วันที่ .............................................

ลงชื่อ ...........................................  ผู้ตรวจสอบ

( นำยสทุัศน์  อู่ทอง )

วันที่ .............................................

สามล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์

รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)  เป็นเงินทั้งสิ้น

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง  โครงการซือ้พร้อมติดตั้งครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ จ านวน 87 เครื่อง

อาคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

เครื่องปรับอากาศ/ไฟฟ้า 01   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายการ

ราคาอ้างอิง  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


