
แบบ ปร. 4 

ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพกัอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลงั แบบเลขที่
สถานที่ก่อสร้าง เอกสารเลขท่ี

ส่วนที่ 1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน)
กลุ่มงานที่ 1

1.1 งานโครงสร้าง -                                   
1.2 งานสถาปัตยกรรม -                                   
1.3 งานระบบสุขาภิบาล -                                   
1.4 งานระบบไฟฟ้า ส่ือสาร ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ -                                   

รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 -                                   
กลุ่มงานที่ 2

2.1 งานระบบระบายอากาศ -                                   
2.2 งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอ่ืนๆ -                                   

-   ระบบบ าบดัน ้าเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle Water system)

รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 -                                   
กลุ่มงานที่ 3

3.1 งานครุภณัฑส์ั่งท  า(จดัจา้ง)หรือครุภณัฑ ์BUIL-IN และงานตกแต่งภายในอาคาร

รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 -                                   
กลุ่มงานที่ 4

4.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ -                                   
4.2 งานระบบไฟฟ้าและส่ือสารบริเวณ -                                   
4.3 งานภูมิทศัน์ -                                   

รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4 -                                   
-                                   

ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จดัซื้อ หรือส่ังซื้อ
2.1 งานครุภณัฑส์ั่งซ้ือหรือจดัซ้ือ(ครุภณัฑล์อยตวั) -                                   
2.2 ครุภณัฑติ์ดตั้งโดยมีผลกระทบต่องานส่วนอ่ืน เช่นระบบรักษาความปลอดภยั ระบบคอมพิวเตอร์

    - งานระบบ CCTV&ACCESS -                                   
    - ระบบตรวจวดัและเกบ็บนัทึกขอ้มูลทางไฟฟ้า (Power Monitoring System ) -                                   

-                                   
ส่วนท่ี 3  คา่ใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ(ถา้มี)

(คิดในราคาเหมารวม ซ่ึงรวมคา่ใชจ่้ายและคา่ภาษีไวด้ว้ยแลว้)
1 คา่ใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข และความจ าเป็นตอ้งมี

-                                   

หมายเหตุ
 - ปริมาณใน BOQ น้ีไม่สามารถน าไปใชใ้นการอา้งอิงในการก่อสร้างจริงได ้ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอตามรูปแบบและ

เอกสารรายการประกอบแบบท่ีก าหนด
 - ราคาอา้งอิงจาก  1.บญัชีราคาคา่วสัดุและคา่แรงงานส าหรับปีงบประมาณ พ .ศ.2564 ของ สพฐ

                     2.ราคากลางวสัดุก่อสร้างของกรมบญัชีกลาง เดือนสิงหาคม 2564  ของนครปฐม
                    3.ราคากลางวสัดุก่อสร้างของกรมบญัชีกลาง เดือนสิงหาคม 2564  ของกรุงเทพมหานคร
                    4.บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ฉบบัเดือนธนัวาคม 2562 ของส านกังบประมาณ
                     5.หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง(ฉบบัปรับปรุง)ตุลาคม 2560

รวมค่างานส่วนที่ 1

รวมค่างานส่วนที่ 2

รวมค่างานส่วนที่ 3

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

 จ านวนเงิน หมายเหตุล าดบัที่ รายการ



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1.1.กลุ่มงานที ่1
1.1.1 งานโครงสร้างวศิวกรรม

งานดินขดุ/ถมกลบั 220.00           ลบ.ม
งานเจาะส ารวจชั้นดิน 2.00               หลุม
เสาเขม็ส่ีเหล่ียมขนาด 0.26x0.26   ยาวไม่เกิน 16 เมตร 124.00           ตน้
สกดัหวัเสาเขม็ 124.00           ตน้
ทรายหยาบ 33.00             ลบ.ม
คอนกรีตหยาบ 15.00             ลบ.ม
คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ทรงกระบอก 245.00           ลบ.ม
แผ่นพ้ืนคอนกรีตอดัแรงทอ้งเรียบ รับน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัไม่น้อยกวา่ 420 กก/ตรม 1,580.00        ตร.ม
ไมแ้บบ ตร.ม

ไมแ้บบ (คิดใช ้50% ของแบบท่ีใช้) 2,403.50        ลบ.ฟ
ไมค้ร่าว 1,442.10        ลบ.ฟ
ค่าแรงประกอบไมแ้บบ 5,225.00        ตร.ม
ตะปู 1,567.50        กก.

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
Wiremesh 4@0.20# 1,580.00        ตร.ม
DB 25 มม 39,482.00       กก.
DB 20 มม 29,180.00       กก.
DB 16 มม 9,933.00        กก.
DB 12 มม 67,987.00       กก.
RB 9 มม 5,847.00        กก.
ลวดผูกเหล็ก 4,335.00        กก.

งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm (9.52 kg/m) 260.00           กก.
เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม (9.52 กก/ม) 1,080.00        กก.
แป C-100x50x20x2.8 มม@1.50 m (4.87 กก/ม) 2,530.00        กก.
เหล็กแผ่นขนาด 150x250x9 มม 195.00           กก.
Expansion Bolt M12 56.00             ตวั
งานทาสีกนัสนิมและสีน ้ามนั 265.00           ตร.ม

งานระบบก าจดัปลวก 556.00           ตร.ม

1.1.2 งานสถาปัตยกรรม
งานวสัดุปูพืน้

F1  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขดัหยาบ 420.00           ตร.ม
F2 พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้ผิวดา้นขนาด 0.60x0.60  ม. 310.00           ตร.ม
F3 พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิค ผิวมนั ขนาด 0.30x0.30  ม. 285.00           ตร.ม

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

รวมหมวดงานโครงสร้าง



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

F4 พ้ืน ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้ผิวมนั ขนาด 0.60x0.60  ม. 1,060.00        ตร.ม
F5 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขดัมนั 55.00             ตร.ม
F6 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขดัมนั ผสมกนัซึม 83.00             ตร.ม

งานวสัดุผนงั
ผนงัฉาบปูนเรียบ ภายนอก  1,015.00        ตร.ม
ผนงัฉาบปูนเรียบ ภายใน 4,535.00        ตร.ม
กรุกระเบ้ืองเซรามิคชนิดผิวดา้นเงา ขนาด30x30  665.00           ตร.ม
ผนงัช่องลม ขนาด 0.20x0.20 ม แต่งแนว 127.00           ตร.ม
ผนงัตกแต่ง Aluminium Perforated  พร้อมโครงคร่าว ตามแบบ

ขนาด 0.825x3.35 เมตร 1.00               แผง
ขนาด 0.40x3.35 เมตร 43.00             แผง
ขนาด 0.50x3.35 เมตร 3.00               แผง
ขนาด 0.85x3.35 เมตร 28.00             แผง
ขนาด 0.873x3.35 เมตร 1.00               แผง
ขนาด 1.23x3.35 เมตร 1.00               แผง
ขนาด 1.10x3.35 เมตร 2.00               แผง
ขนาด 0.9x3.35 เมตร 3.00               แผง
ขนาด 0.425x3.35 เมตร 1.00               แผง
ขนาด 0.65x3.35 เมตร 4.00               แผง
ขนาด 0.70x3.35 เมตร 4.00               แผง
ขนาด 0.75x3.35 เมตร 3.00               แผง
ขนาด 0.775x3.35 เมตร 1.00               แผง
ขนาด 0.60x3.35 เมตร 1.00               แผง
ขนาด 1.00x3.35 เมตร 8.00               แผง
ขนาด 0.35x3.35 เมตร 6.00               แผง
ขนาด 0.80x3.35 เมตร 8.00               แผง
ขนาด 0.55x3.35 เมตร 2.00               แผง
ขนาด 1.15x3.35 เมตร 3.00               แผง
ขนาด 1.025x3.35 เมตร 1.00               แผง

ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม 3,326.00        ตร.ม
ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม  135.00           ตร.ม
เสาเอ็น ทบัหลงั  ขนาด 7.5x10 ซม 2,300.00        เมตร
เสาเอ็น ทบัหลงั    ขนาด 15x10 ซม 2,300.00        เมตร
ฉาบโครงสร้าง 1,120.00        ตร.ม

งานฝ้าเพดาน
C1 ฝ้าทอ้งพ้ืน ค.ส.ล. ฉาบเรียบ 2,010.00        ตร.ม
C3  ฝ้ายปิซัม่บอร์ด 9 มม  ชนิดกนัช้ืน โครงคร่าว T-Bar 160.00           ตร.ม
C4 ฝ้าเพดาน สมาร์ทบอร์ด 4 มม โครงคร่าวเหล็กชุบสงักะสี 120.00           ตร.ม

งานบันได
  -   บนัได 1



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ชานพกัปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้ผิวดา้น ขนาด 0.60x0.60  ม. 21.00             ตร.ม
ขั้นบนัได ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้ผิวดา้น ขนาด 0.60x0.60  ม. 120.00           เมตร
ฉาบทอ้งบนัได 42.00             ตร.ม
จมูกบนัไดอลูมิเนียม 120.00           เมตร
ราวกนัตกเหล็กรูปพรรณ ทาสีน ้ามนั 30.00             เมตร

  -   บนัได 2
ชานพกั พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขดัมนั 11.00             ตร.ม
ขั้นบนัได พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขดัมนั 76.00             เมตร
ฉาบทอ้งบนัได 28.00             ตร.ม
จมูกบนัไดอลูมิเนียม 76.00             เมตร
ราวกนัตกเหล็กรูปพรรณ ทาสีน ้ามนั 28.00             เมตร

วสัดุมุงหลงัคา
หลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ สีน ้าตาล 468.00           ตร.ม
ครอบสนัหลงัคา 35.00             เมตร
ปีกนก ค.ส.ล. 105.00           ตวั
รางระบายน ้า ค.ส.ล ผสมน ้ายากนัซึมผิวขดัมนัเรียบ 71.00             เมตร
เชิงชายมส้งัเคราะห์ส าเร็จรูป 3 in 1 69.00             เมตร

ประตู-หน้าต่าง
D1 ประตูบานเปิดเด่ียว บานไม ้uPVC ขนาด 0.9*2.00 ม. วงกบ uPVC พร้อมอุปกรณ์ 28.00             ชุด
D2 ประตูบานเล่ือนสลบั ขนาด 2.65x2.05 ม. อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 6  มม 28.00             ชุด
D3 ประตูบานเล่ือนสลบั ขนาด 1.55x2.05 ม. อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 6  มม 28.00             ชุด
D4 ประตูบานเล่ือนสลบั ขนาด 1.50x2.05 ม. อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 6  มม 28.00             ชุด
D5 ประตูบานเปิดเด่ียว บาน uPVC ขนาด 0.9*2.00 ม. วงกบ uPVC 32.00             ชุด
D6 ประตูบานเปิดเด่ียว บาน uPC ขนาด 0.7*2.00 ม. วงกบ uPVC 36.00             ชุด
D7 ประตูเหล็กบานเปิดคู่ ขนาดบาน 2-0.9x2.00 ม. อุปกรณ์ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 3.00               ชุด
D8 ประตูเหล็กหนีไฟบานเปิดเด่ียว ขนาดบาน 0.9x2.00 ม. อุปกรณ์ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 5.00               ชุด
D9 ประตูช่องท่อระบบ บานไมอ้ดัยาง ขนาด 0.40x1.10 ม. วงกบไมเ้น้ือแขง็ 8.00               ชุด
W1 หน้าต่างบานเล่ือนคู่ ขนาด 1.85*1.65 ม.อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 6  มม 28.00             ชุด
W2 หน้าต่างบานเล่ือนคู่+ติดตาย ขนาด 1.30*2.8 ม.อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 6  มม 8.00               ชุด
W3 หน้าต่างบานกระทุง้ ขนาด 0.5*1.25 ม อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 4  มม 8.00               ชุด
W4 หน้าต่างบานกระทุง้ ขนาด 1.30*1.25 ม อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 4  มม 9.00               ชุด
W5 หน้าต่างบานกระทุง้ ขนาด 1.30*0.7 ม อลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวใส 4  มม 13.00             ชุด
W6 หน้าต่างบานเกล็ดซอ้น ขนาด 0.5*0.8 ม. อลูมิเนียมอบขาว กระจกฝ้า 3 มม 1.00               ชุด

งานสุขภัณฑ์
ชกัโครกแบบมีหมอ้น ้า C186 28.00             ชุด
สายฉีดช าระ CT666N 28.00             ชุด
อ่างลา้งหน้าชนิดแขวนผนงั C002 พร้อมอุปกรณ์ 28.00             ชุด
ก็อกอ่างลา้งหน้า PM161Q9(HM) 28.00             ชุด
โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ C313 -                 ชุด
Flushvalve โถปัสาวะชาย CT470SL(HM) -                 ชุด



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

Stop Valve CT179(HM) 112.00           ชุด
ก็อกลา้งพ้ืน 28.00             ชุด
Floor Drain 28.00             ชุด
ฝักบวัอาบน ้า S17(HM) 28.00             ชุด
ก็อกฝักบวัอาบน ้า CT191C11(HM) 28.00             ชุด
กระจกเงา  0.9*1.00 28.00             ชุด
Top Counter   กวา้ง 0.60 ม.x0.90 m 28.00             ชุด
Top  กวา้ง 0.20 ม หลงัชกัโครกและโถปัสสาวะ 25.20             เมตร
ท่ีใส่สบู ่C805 28.00             ชุด
ท่ีใส่กระดาษช าระ  C815 28.00             ชุด
ผนงัห้องอาบน ้าส าเร็จรูป  HPL 13 mm 28.00             ชุด

งานทาสี
สีทาภายนอก 1,010.00        ตร.ม
สีทาภายใน 4,535.00        ตร.ม
สีทาฝ้าเพดาน 2,165.00        ตร.ม

งานอื่นๆ
ผนงัโครงเหล็กยดึตะแกรงเหล็กฉีก(ถอดออกได้) 20.00             ตร.ม
ช่องเปิด Service สเตนเลส ขนาด 1.00x1.00 เมตร 1.00               ชุด
บนัไดลิง ยาว 3.50 เมตร 1.00               ชุด
ราวกนัตก เหล็กรูปพรรณทาสี 6.00               เมตร
บวั Type A ขนาด 0.1x0.10 m. เหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm ทาสีน ้ามนั 938.00           เมตร
บวั ค.ส.ล. Type C ขนาด 0.15x0.15 m. 301.00           เมตร
บวั ค.ส.ล. Type D ขนาด 0.05x0.10 m. 280.00           เมตร
บวั ค.ส.ล. Type E ขนาด 0.15x0.30 m. 565.60           เมตร
บวั ค.ส.ล. Type F ขนาด 0.10x0.10 m. 150.00           เมตร

1.1.3 งานระบบสุขาภิบาล  
งานระบบน า้ประปา
เมนระบบน ้าประปา

 - มิเตอร์น ้า ขนาด 20 มิลลิเมตร 24.00             ชุด
 - ถงัเก็บน ้าสเตนเลส วางบนดินขนาดความจุ 3000 ลิตร 8.00               ชุด
 - Transfer  Pump 2.00               ชุด
 - Packgage Booster Pump 2.00               ชุด
 - Control Panel 1.00               ชุด
 - ESNMCC-CWP 1.00               ชุด
 - Electrod Control 3.00               ชุด

อุปกรณ์และวาลว์
 - Gate Valve ขนาด 50 มิลลิเมตร 16.00             ชุด
 - Gate Valve ขนาด 20 มิลลิเมตร 80.00             ชุด

รวมราคางานสถาปัตยกรรม



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

 - Strainer ขนาด 50 มิลลิเมตร 2.00               ชุด
 - Check Valve ขนาด 50 มิลลิเมตร 2.00               ชุด
 - Stop Valve ขนาด 15 มิลลิเมตร 80.00             ชุด
 - ก๊อกน ้า ขนาด 15 มิลลิเมตร 80.00             ชุด
 - AVC ขนาด 100 มิลลิเมตร 2.00               ชุด

ท่อน ้าประปา ชนิด PPR PN10 SDR11
 - ท่อ PPR ขนาด 80 มิลลิเมตร 35.00             เมตร
 - ท่อ PPR ขนาด 50 มิลลิเมตร 56.00             เมตร
 - ท่อ PPR ขนาด 40 มิลลิเมตร 46.00             เมตร
 - ท่อ PPR ขนาด 20 มิลลิเมตร 550.00           เมตร
 - ท่อ PPR ขนาด 15 มิลลิเมตร 557.00           เมตร
 - ค่าขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 50% ของราคาท่อ 1.00               เหมา
 - ค่าแรงเดินท่อ คิด 30% ของราคาวสัดุ 1.00               เหมา
 - ค่าแรงยดึท่อคิด 20% ของราคาอุปกรณ์ท่อ 1.00               เหมา

งานระบบน า้ทิง้
เมนระบบน ้าทิง้

 - ถงับ าบดัน ้าเสีย ขนาด 7.5 Cu.m. ชนิดเติมอากาศ 2.00               ชุด
 - ถงัดกัไขมนัส าเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร 1.00               ชุด

ท่อน ้าทิง้ ชนิด PVC Class 8.5
 - ท่อ PVC ขนาด 100 มิลลิเมตร 418.00           เมตร
 - ท่อ PVC ขนาด 80 มิลลิเมตร 413.00           เมตร
 - ท่อ PVC ขนาด 40 มิลลิเมตร 295.00           เมตร
 - ท่อ PVC ขนาด 50 มิลลิเมตร 480.00           เมตร
 - ค่าขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 50% ของราคาท่อ 1.00               เหมา
 - ค่าแรงยดึท่อคิด 20% ของราคาอุปกรณ์ท่อ 1.00               เหมา

Floor Clean Out
 - ขนาด 100 มิลลิเมตร 40.00             ชุด
 - ขนาด 80 มิลลิเมตร 20.00             ชุด
 - ขนาด 50 มิลลิเมตร 28.00             ชุด

Floor Drain W/P-Trap
 - ขนาด 50 มิลลิเมตร 80.00             ชุด

งานระบบระบายน า้ฝน
Roof Drain

 - Roof Drain ขนาด 100 มิลลิเมตร 5.00               ชุด
 - Roof Drain ขนาด 80 มิลลิเมตร 1.00               ชุด

ท่อน ้าทิง้ ชนิด PVC Class 8.5
 - ท่อ PVC ขนาด 100 มิลลิเมตร 170.00           เมตร
 - ค่าขอ้ต่ออุปกรณ์ประกอบท่อคิด 50% ของราคาท่อ 1.00               เหมา
 - ค่าแรงยดึท่อคิด 20% ของราคาอุปกรณ์ท่อ 1.00               เหมา

รวมราคางานระบบสุขาภิบาล 



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

1.1.4 งานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร
งานเมนไฟฟ้าเข้าโครงการ

หมอ้แปลง 315KVA, 3P, 22-0.4/0.23KV, DYN11 1.00               ชุด
ติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาด 12.00 ม. พร้อมคอนหมอ้แปลงและอุปกรณ์ครบชุด 1.00               ชุด
สายไฟ SAC 25 KV ชนิด 1 แกน พิกดัแรงดนั 25KV 150.00           ม.
สายไฟ CV - FD 0.6/1kV มาตรฐาน IEC 60502-1   1 x 50 SQ.MM. 1,560.00        ม.
ท่อร้อยสายไฟ HDPE Class-I ขนาด 4" 390.00           ตรม.
อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 1.00               ชุด

งานแผงสวทิช์เมนกระจาย และ เซอร์กติ เบรคเกอร์
เบรกเกอร์ 3P 440AT/630AF 1.00               ชุด
เบรกเกอร์ 3P 160AT/160AF 1.00               ชุด
เบรกเกอร์ 3P 125AT/160AF 4.00               ชุด
เบรกเกอร์ 3P 70AT/100AF 1.00               ชุด
ตูเ้มนไฟฟ้า MDB และอุปกรณ์ประกอบ 1.00               เหมา
คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank), 3x25 kVAR Capacitor 1.00               ชุด
Surge Protection Device 1.00               ชุด

ตูย้อ่ยไฟฟ้า L1 พร้อมเซอร์กิต เบรคเกอร์ (24 ช่อง) 3P 100A 1.00               ชุด
ตูย้อ่ยไฟฟ้า L2 พร้อมเซอร์กิต เบรคเกอร์ (12 ช่อง) 3P 100A 1.00               ชุด
ตูย้อ่ยไฟฟ้า L3 พร้อมเซอร์กิต เบรคเกอร์ (12 ช่อง) 3P 100A 1.00               ชุด
ตูย้อ่ยไฟฟ้า L4 พร้อมเซอร์กิต เบรคเกอร์ (12 ช่อง) 3P 100A 1.00               ชุด
ตูย้อ่ยไฟฟ้า L5 พร้อมเซอร์กิต เบรคเกอร์ (12 ช่อง) 3P 100A 1.00               ชุด
ตูค้อนซูเมอร์ยนิูต  พร้อมเซอร์กิต เบรคเกอร์ (10 ช่อง) 24.00             ชุด
กิโลวตัตฮ์าวมิเตอร์ 1เฟส 15(45A) 24.00             ชุด
ตูมิ้เตอร์ไฟฟ้า 4.00               ชุด

งานสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้าชนิด IEC01
   -    2.5 มม² 17,290.00       เมตร
   -    4   มม² 4,172.00        เมตร
   -    6   มม² 490.00           เมตร
   -  10   มม² 655.00           เมตร
   -  16   มม² 732.00           เมตร
   -  25   มม² 66.00             เมตร
   -  70   มม² 286.00           เมตร
   - Accessories  คิด 20% ของค่าวสัดุ 1.00               เหมา
สายไฟฟ้าชนิด CV
   - 120 มม² 220.00           เมตร
   - Accessories คิด 20% ของค่าวสัดุ 1.00               เหมา

งานรางเดนิสายไฟฟ้า 

งานแผงสวทิช์ย่อยและเซอร์กติ เบรคเกอร์ 



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT
   -   1/2 น้ิว 7,171.00        เมตร
   -   3/4 น้ิว 165.00           เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของค่าวสัดุ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวสัดุ 1.00               เหมา
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC
   -   2 1/2 น้ิว 28.00             เมตร
   -  Fitting 1.00               เหมา
   -  Hanger & Support 1.00               เหมา
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE
   -   3 น้ิว 55.00             เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของค่าวสัดุ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวสัดุ 1.00               เหมา
รางเดินสายไฟฟ้า
   -  100 มม. x 100 มม. 146.00           เมตร
   -  300 มม. x 100 มม. 45.00             เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของค่าวสัดุ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวสัดุ 1.00               เหมา
ท่ออ่อน(flex)
   -  1/2 น้ิว 700.00           เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของค่าวสัดุ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวสัดุ 1.00               เหมา

งานสวทิช์และเต้ารับ
เตา้รับไฟฟ้า
   - สวิทช์ทางเดียว 161.00           ชุด
   -  เตา้รับไฟฟ้าแบบเด่ียวพร้อมกราวด์ 29.00             ชุด
   -  เตา้รับไฟฟ้าแบบคู่พร้อมกราวด์ 206.00           ชุด
   -  เตา้รับไฟฟ้ากนัน ้าแบบคู่พร้อมกราวด์ 26.00             ชุด
   -  Junction Box 28.00             ชุด

งานโคมไฟฟ้า 
โคมไฟฟลูออเรสเซ็นต ์1x18 วตัต ์LED 88.00             ชุด
โคมไฟดาวน์ไลท์ 232.00           ชุด
โคมไฟฉุกเฉิน LED 21.00             ชุด
ไฟป้ายทางหนีไฟ LED 8.00               ชุด

งานระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม 
จานรับสญัญาณดาวเทียม Dia 1.85 ม. พร้อมหวัรับสญัญาณ 1.00               ชุด
Multi Switch 32 ch. 4.00               ชุด
Amplifier Channel 1.00               ชุด
เตา้รับโทรทศัน์ 24.00             ชุด
สายไฟฟ้า (Cable)

 - RG-6 770.00           เมตร
 - Accessories  1.00               เหมา

ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)
 - EMT Dia 1/2"  670.00           เมตร



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

 - Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของค่าวสัดุ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวสัดุ 1.00               เหมา
Testing & Commissioning 1.00               เหมา

งานระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า FARADAY 
Copper Taper Pointed Air Rod 600 mm,5/8" Dia 10.00             ช้ิน
Copper Alloy Air Rod Tape Base 25x3 mm., 5/8" dia 6.00               ช้ิน
Copper Alloy Metallic DC Tape Clip 25x3 mm 137.00           ช้ิน
Copper Alloy Square Clamp With Combination 25x3 mm(70-95 mm) 4.00               ช้ิน
Copper Boned Earth Rod(25 Micron) 14.2x5/8"x3 mm 12.00             ช้ิน
Copper Alloy - Adjustable Saddle for Tape 25x3 mm ,5/8" Dia 4.00               ช้ิน
Saddle Support 137.00           ช้ิน
Air Terminal Base 10.00             ช้ิน
Bare Copper สายทองแดง 70 มม 140.00           เมตร
Bare Copper Tape 25 mmx 3 mm 110.00           เมตร
One Time Exothermic Welding 2 Way Cable to Rod #70 Sq.mm. 8.00               ช้ิน
One Time Exothermic Welding 3 Way Cable to Rod #70 Sq.mm. 4.00               ช้ิน
Test Terminal Box 4.00               ชุด
อุปกรณ์ประกอบ 84.00             ชุด
Miscellaneous Accessories 1.00               ชุด

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Lightning Warning System)
Alarm Viewer Software program 5 ปี
Group line Notification 1 ชุด
เคร่ืองตรวจจับฟ้าผ่าแบบวดัค่าสนามไฟฟ้า (E-Field Sensor Station) 
Lightning Warning System Wireless transceiver type with accessories 1 ชุด
เคร่ืองแจ้งเตือนการเกดิฟ้าผ่า (Field Annunciator Station)
ชุดแจง้เตือนภายใน (Inroom Annunciator) 1 ชุด
 OUTDOOR ANNUNCIATOR : HOME AND STROBE LIGHT 1 ชุด
Commissioning and Training 
Commissioning and Training 1 งาน
Warranty 5 ปี
Service Maintenance (2 time /year) 5 ปี

งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 
Conventional Fire Alarm Control Panel Wall Mounting  Type 5 Zones 1.00               ชุด
Graphic Annunciator Size A3 (Horizontal) 1.00               ชุด
Photo Smoke Detector Class 2 ( Standard Class) 14.00             ชุด
Rate of Rise Heat Detector Class 2 (Standard Sensitivity) 1.00               ชุด
Detector Base,W/2 Terminal Surface Type 15.00             ชุด
Manual Fire Alarm Box W/Telephone Jack 10.00             ชุด
Surface Box,For Manual  Fire Alarm Box 10.00             ชุด
Fire Alarm Bell Dia 6" 24 V.DC 10.00             ชุด
Fixed Type Heat Detector 25.00             ชุด



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

Photo Smoke Detector Class 2 ( Standard Class) W/Remote Indication 53.00             ชุด
    Circuit
Detector Base, Surface Type 4 Terminal 53.00             ชุด
Remote Indicator Lamp, 3 VDC 26.00             ชุด

สายไฟฟ้า
   - IEC01 1.5 มม² 1,657.00        เมตร
   - FRC 2.5 มม² 597.00           เมตร
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT
   -   1/2 น้ิว 830.00           เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของค่าวสัดุ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวสัดุ 1.00               เหมา
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC
   -   3/4 น้ิว 300.00           เมตร
   -  Fitting,Hanger & Support คิด 50% ของค่าวสัดุ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวสัดุ 1.00               เหมา

กลุ่มงานที ่2
2.1 งานระบบระบายอากาศ

งานระบบระบายอากาศและไอเสีย
เคร่ืองพดัลมระบายอากาศ
 - EF-AX-01,02 (50 CFM) 8.00               ชุด
 - EF-BX-01,02 (50 CFM) 8.00               ชุด
 - EF-CX-01 (50 CFM) 4.00               ชุด
 - EF-DX-01,02 (50 CFM) 8.00               ชุด
ท่อ Duct 4" 128.00           เมตร
อุปกรณ์ประกอบท่อ Duct 1.00               เหมา
ตะแกรงระบายอากาศ
 - 4x4 น้ิว 28.00             ชุด

งานระบบไฟฟ้าระบายอากาศ
ท่อร้อยสายและสายไฟ ควบคุมเคร่ืองระบายอากาศ 1.00               เหมา
ทดสอบการท างานทั้งระบบ 1.00               เหมา

2.2 งานระบบเคร่ืองกลและระบบพเิศษอื่นๆ
ระบบบ าบัดน า้เพือ่น ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle Water system)

บ่อสูบพร้อมเคร่ืองสูบน า้ชนิด SUBMERSIBLE PUMP
งานเคร่ืองสูบน ้าเสียในบ่อสูบ 1.00               งาน

งาน Pre-tratement System
ชุดถงักรองแอนทราไซด ์/  Flow rate 5.0 m3/hr. 1.00               ชุด
ชุดถงักรองคาร์บอน /  Flow rate 5.0 m3/hr. 1.00               ชุด
ระบบสูบจ่ายสารเคมี (คลอรีน) แบบอตัโนมติั 1.00               ชุด

รวมราคางานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร

รวมราคางานระบบระบายอากาศ



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

ชุดถงักรองเหล็กและแมงกานีส  /  Flow rate 5.0 m3/hr. 1.00               ชุด
Backwash Pump พร้อมอุปกรณ์ 1.00               ชุด
งานระบบอลัตราฟิลเตรชนั (Ultrafiltration System) 2.00               ชุด
   - งานเดินท่อและงานเดินสายไฟ

ชุดฆ่าเช้ือโรคด้วยแสงยวู ี(Ultraviolet System) 1.00               ชุด
Ultraviolet System / Flow rate 1.5 m3/hr.
งานเดินท่อและงานเดินสายไฟ

งานเดนิท่อ วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ
ท่อ UPVC ขนาด Ø 1 1/2 น้ิว 30.00             เมตร
Fitting and support 1.00               งาน
วาลว์และอุปกรณ์ประกอบ 1.00               เหมา

ระบบไฟฟ้าควบคุม
ตูค้วบคุมไฟฟ้า ชนิดกนัน ้า 2 ชั้น 2.00               ชุด
งานเดินสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย 1.00               งาน

งานทดสอบระบบ 1.00               งาน

กลุ่มงานที ่3
งานครุภัณฑ์ลอยตัว

T1 โตะ๊กลางชุดรับแขก 28.00             ชุด
T2 ตูข้า้ง 112.00           ชุด
T3 โตะ๊เคร่ืองแป้ง 8.00               ชุด
T5 โตะ๊ทานอาหาร 28.00             ชุด
SF1 โซฟาชุดรับแขก 1 ท่ีนัง่ 28.00             ชุด
SF2 โซฟาชุดรับแขก 2 ท่ีนัง่ 28.00             ชุด
C1 เกา้อ้ี 64.00             ชุด
CL1 ตูเ้ส้ือผา้ 36.00             ชุด
CT1 ชุดครัวส าเร็จรูป พร้อมอ่างลา้งจาน 28.00             ชุด
B1 เตียงนอนขนาด 6 ฟุต พร้อมท่ีนอนยางพาราหุม้หนงั 36.00             ชุด

งานครุภณัฑส์ัง่ท  า(จดัจา้ง)และงานตกแต่งภายใน
ผา้ม่านชนิดมีซบัในกนัเสียงและแสง 250.00           ตร.หลา

ACCESS CONTROL
ACCESS CONTROL

Terminal Access control Reader Support 3000 User 1.00               ชุด
Magnetic Lock 600lbs + ZL Bracket 1.00               ชุด
Magnetic Contact 1.00               ชุด
Exit Switch Zstainless Steel Exit Push Buttom) 1.00               ชุด
Emergency Exit Zbreak Glass) GREEN 1.00               ชุด
Buzzer 1.00               ชุด

รวมราคางานระบบเคร่ืองกลและระบบพเิศษอื่นๆ

รวมราคางานครุภัณฑ์ลอยตัว



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

Power Supply + Battery Backup w/Cabinet 1.00               ชุด
Installation and Testing 1.00               เหมา

ระบบบริหารจัดการพลงังาน
อุปกรณ์วดัพลงังานไฟฟ้าส าหรับเมนไฟฟ้า 1.00               ชุด

Panel Mount
Voltage input: 100‐480 V AC 
Energy and Power Accuracy Class: 0.2S
Harmonic Individual upto 63st order 
Memory 1 MB
Modbus Communication RS‐485 และ Ethernet

อุปกรณ์วดัพลงังานไฟฟ้าส าหรับฟีดเดอร์ย่อยไฟฟ้าส าหรับ LP1, LP2, LP3, Lift, PBS‐CW and PBS‐RW 5.00               ชุด
Panel Mount
Voltage input: 80‐277 V AC 
Energy and Power Accuracy Class: 0.5S
Harmonic Individual upto 31st order 
Modbus Communication RS‐485

อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณ 1.00               ชุด
Mounting : 35mm. DIN Rial
Power Supply : 24 Vdc (‐ 20/+10%) or Power over Ethernet
1 RS485 , 2 Ethernet Port ( POE and DHCP)
6 DI/2AI
Memory 128MB

ระบบบริหารจัดการพลงังานไฟฟ้า 1.00               ชุด
ระบบบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าลูกข่ายจ านวน 1 ลิขสิทธ์ิ
ระบบเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ระดบักลางจ านวน 11 อุปกรณ์
ระบบเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ระดบัตน้จ านวน 10 อุปกรณ์

ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิ 1.00               ชุด
ชุดอุปกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จ 1.00               ชุด

Surge Arrestor 3P 350V, 1.5kV, 25kA
MCCB 100A, 3P, 36kA

อุปกรณ์วดัพลงังานในตู้ย่อยไฟฟ้า L1 พร้อมเซอร์กติ เบรคเกอร์ (24 ช่อง) 1.00               ชุด
อุปกรณ์รับสญัญาณจากอุปกรณ์วดัพลงังาน x 1 ea
อุปกรณ์วดัพลงังาน ส าหรับโหลด 1 เฟส x 18 ea
อุปกรณ์วดัพลงังาน ส าหรับโหลด 3 เฟส x 2 ea

อุปกรณ์วดัพลงังานในตู้ย่อยไฟฟ้า L2 พร้อมเซอร์กติ เบรคเกอร์ (12 ช่อง) 1.00               ชุด
อุปกรณ์รับสญัญาณจากอุปกรณ์วดัพลงังาน x 1 ea
อุปกรณ์วดัพลงังาน ส าหรับโหลด 1 เฟส x 12 ea

อุปกรณ์วดัพลงังานในตู้ย่อยไฟฟ้า L3 พร้อมเซอร์กติ เบรคเกอร์ (12 ช่อง) 1.00               ชุด
อุปกรณ์รับสญัญาณจากอุปกรณ์วดัพลงังาน x 1 ea

รวมราคางาน CCTV SYSTEM



ราคากลางค่าก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัย 5 ช้ัน (SINGLE LOAD CORRIDOR) จ านวน 1 หลัง แบบ ปร. 4

สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

ประมาณราคาเมือ่วันที่
ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

ส่วนที ่1  ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาต้นทุน) 

 รวมค่าวสัดุ  และ

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

อุปกรณ์วดัพลงังาน ส าหรับโหลด 1 เฟส x 12 ea
อุปกรณ์วดัพลงังานในตู้ย่อยไฟฟ้า L4 พร้อมเซอร์กติ เบรคเกอร์ (12 ช่อง) 1.00               ชุด

อุปกรณ์รับสญัญาณจากอุปกรณ์วดัพลงังาน x 1 ea
อุปกรณ์วดัพลงังาน ส าหรับโหลด 1 เฟส x 12 ea

อุปกรณ์วดัพลงังานในตู้ย่อยไฟฟ้า L5 พร้อมเซอร์กติ เบรคเกอร์ (12 ช่อง) 1.00               ชุด
อุปกรณ์รับสญัญาณจากอุปกรณ์วดัพลงังาน x 1 ea
อุปกรณ์วดัพลงังาน ส าหรับโหลด 1 เฟส x 12 ea

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) 1.00               ชุด
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Microsoft Window 10
Microsoft Office Standard 2016
จอมอนิเตอร์ขนาดไม่ต  ่ากวา่ 24 น้ิว
เคร่ืองส ารองไฟขนาดไม่ต  ่ากวา่ 1000VA

ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์วดัพลงังาน  อุปกรณ์วดัอุณหภูมิ 1.00               เหมา
ค่าแรงติดตั้งระบบบริหารจัดการพลงังานไฟฟ้า 1.00               งาน

รวมราคาระบบบริหารจัดการพลงังาน


