
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อย(โซนเข้าตลาดน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 1-2-3 เมตร ความยาว 413 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,089

ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 486,762.64

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 486,762.64

หน้า 1

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:38

486,762.64หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา 1,089.000 ตร.ม. 0.00 0.00 1.66 1,807.74 1,807.74

    - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 1,089.000 ตร.ม. 0.00 0.00 10.46 11,390.94 11,390.94

    - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 54.450 ลบ.ม. 467.29 25,443.94 99.00 5,390.55 30,834.49

    - งานคอนกรีต ค.5 163.350 ลบ.ม. 1,706.33 278,729.00 436.00 71,220.60 349,949.61

    - ตะแกรงเหล็กเสริมสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก.

6.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.

1,089.000 ตร.ม. 58.00 63,162.00 5.00 5,445.00 68,607.00

    - ค่าแบบเหล็ก ( ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง ) 363.000 เมตร 21.94 7,964.22 0.00 0.00 7,964.22

    - รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRCTION JOINT) 108.000 เมตร 150.08 16,208.64 0.00 0.00 16,208.64

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,403.64 391,507.80 552.12 95,254.83 486,762.64-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 486,762.64

2หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อย(โซนรอบตลาดน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400

ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,213,809.80

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,213,809.80

หน้า 1

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:39

1,213,809.80หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา

(ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม)

2,400.000 ตร.ม. 0.00 0.00 1.66 3,984.00 3,984.00

    - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ 2,400.000 ตร.ม. 0.00 0.00 10.46 25,104.00 25,104.00

    - งานดินถมบดอัดแน่น 600.000 ลบ.ม. แน่น 242.96 145,776.00 0.00 0.00 145,776.00

    - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 120.000 ลบ.ม. 467.29 56,074.80 99.00 11,880.00 67,954.80

    - งานคอนกรีต ค.5 360.000 ลบ.ม. 1,706.33 614,278.80 436.00 156,960.00 771,238.80

    - ตะแกรงเหล็กเสริมสำเร็จรูป (Wire mesh) ศก.

6.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.

2,400.000 ตร.ม. 58.00 139,200.00 5.00 12,000.00 151,200.00

    - ค่าแบบเหล็ก ( ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง ) 600.000 เมตร 21.94 13,164.00 0.00 0.00 13,164.00

    - รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRCTION JOINT) 236.000 เมตร 149.95 35,388.20 0.00 0.00 35,388.20

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,646.47 1,003,881.80 552.12 209,928.00 1,213,809.80-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,213,809.80

2หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความสูง 0.50 เมตร ความยาว 600 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,639,891.11

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,639,891.11

หน้า 1

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:39

1,639,891.11หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานดินขุด 372.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 36,828.00 36,828.00

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 24.000 ลบ.ม. 1,459.04 35,016.96 398.00 9,552.00 44,568.96

    - ทรายรองพื้น 48.000 ลบ.ม. 467.29 22,429.92 99.00 4,752.00 27,181.92

    - คอนกรีต ค.3 204.000 ลบ.ม. 1,522.64 310,618.56 436.00 88,944.00 399,562.56

    - ไม้แบบและค้ำยัน 1,075.000 ลบ.ฟ. 400.00 430,000.00 115.00 123,625.00 553,625.00

    - เหล็กเสริม Ø 6.00 มม. 3.732 ตัน 17,681.31 65,986.64 4,100.00 15,301.20 81,287.85

    - เหล็กเสริม Ø 9.00 มม. 8.082 ตัน 17,042.99 137,741.44 4,100.00 33,136.20 170,877.65

    - เหล็กฉาก 50x50x4 มม. 812.000 ท่อน 321.84 261,334.08 0.00 0.00 261,334.08

    - ท่อเหล็ก Ø 2" 53.000 ท่อน 818.69 43,390.57 0.00 0.00 43,390.57

    - ตะปู 268.000 กก. 37.39 10,020.52 0.00 0.00 10,020.52

    - ลวดผูกเหล็ก 300.000 กก. 37.38 11,214.00 0.00 0.00 11,214.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 39,788.57 1,327,752.69 9,347.00 312,138.40 1,639,891.11-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,639,891.11

2หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงถมดินยกระดับลานจอดรถ ขนาดกว้าง 68.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,089 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 3,804,339.11

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,804,339.11

หน้า 1

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:39

3,804,339.11หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานดินถมบดอัดแน่น (ช่วงที่ 1 ขนาด 78x30x1

ม. ช่วงที่ 2 ขนาด 39x32x1 ม. ช่วงที่ 3 ขนาด

110x33.75x2.50 ม.)

12,869.000 ลบ.ม. แน่น 242.96 3,126,652.24 0.00 0.00 3,126,652.24

    - งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร 1,095.000 ลบ.ม. แน่น 542.56 594,103.20 0.00 0.00 594,103.20

    - งานหินย่อย 3/8" หนา 0.05 เมตร 227.000 ลบ.ม. 368.21 83,583.67 0.00 0.00 83,583.67

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 1,153.73 3,804,339.11 0.00 0.00 3,804,339.11-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,804,339.11

2หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 1 งานจัดสวนหย่อม,ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานภูมิทัศน์ รวม 1,321,555.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,321,555.00

หน้า 1

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40

1,321,555.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานภูมิทัศน์

    - ดินปลูกต้นไม้ 100.000 ลบ.ม. 200.00 20,000.00 99.00 9,900.00 29,900.00

    - หญ้านวลน้อย 250.000 ตร.ม. 35.00 8,750.00 0.00 0.00 8,750.00

    - ต้นจิกนา Ø ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 5

เมตร พร้อมไม้ค้ำยัน

22.000 ต้น 16,000.00 352,000.00 0.00 0.00 352,000.00

    - ต้นชุมแสง Ø ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า

5 เมตร พร้อมไม้ค้ำยัน

2.000 ต้น 13,500.00 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00

    - ต้นราชพฤษ์ Ø ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า

5 เมตร พร้อมไม้ค้ำยัน

40.000 ต้น 7,500.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

    - ต้นโมก ขนาดสูง 1.00 ม. 580.000 ต้น 100.00 58,000.00 0.00 0.00 58,000.00

    - ต้นข่อยดัด ขนาด สูง 1.2 และมีกิ่งไม่น้อยกว่า 2

กิ่ง

15.000 ต้น 2,500.00 37,500.00 0.00 0.00 37,500.00

    - ต้นชาดัด รูปควาย ขนาดสูง 1.00 ม. ยาว 1.20

ม.

3.000 ตัว 4,500.00 13,500.00 0.00 0.00 13,500.00

2หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ต้นชาดัด รูปนก ขนาด สูง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. 2.000 ตัว 4,500.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

    - ต้นกระจูด 581.000 กอ 30.00 17,430.00 0.00 0.00 17,430.00

    - ต้นกง 61.000 กอ 25.00 1,525.00 0.00 0.00 1,525.00

    - ต้นคล้า 18.000 กอ 25.00 450.00 0.00 0.00 450.00

    - บัวหลวง(แดง) 500.000 กอ 120.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

    - บัวคละสี 100.000 กอ 100.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

    - บัววิกตอเรีย(บัวกระด้ง)

ขนาดใบกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 ม. มี 2-3 ใบ/กอ

4.000 กอ 5,500.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00

    - ค่าแรงปลูกต้นไม้+ค่าเคลื่อนย้ายต้นไม้

พร้อมดูแลรักษา

1.000 งาน 0.00 0.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00

    - รูปปั้นควาย ขนาด สูง 1.00 ม. ยาว 1.20 ม. 3.000 ตัว 17,500.00 52,500.00 0.00 0.00 52,500.00

    - รูปปั้นควาย ขนาด สูง 0.50 ม. ยาว 0.70 ม. 2.000 ตัว 8,500.00 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00

    - รูปปั้นนก ขนาด สูง 1.80 ม. ยาว 1.20 ม. 2.000 ตัว 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

3หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 95,635.00 1,036,655.00 275,099.00 284,900.00 1,321,555.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,321,555.00

4หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 2 งานตอม่อ,งานเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรม

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวม 1,853,793.55

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,853,793.55

หน้า 1

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40

1,853,793.55หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

    - คอนกรีต 1:2:4 6.125 ลบ.ม. 1,715.52 10,507.56 436.00 2,670.50 13,178.06

    - เหล็กเสริม Ø 9.00 มม. .066 ตัน 17,042.99 1,124.83 4,100.00 270.60 1,395.44

    - เหล็กเสริม Ø 6.00 มม. .037 ตัน 17,681.31 654.20 4,100.00 151.70 805.91

    - ลวดผูกเหล็ก 3.000 กก. 37.38 112.14 0.00 0.00 112.14

    - ไม้แบบ 39.000 ลบ.ฟ. 400.00 15,600.00 115.00 4,485.00 20,085.00

    - ไม้เคร่า 14.000 ลบ.ฟ. 400.00 5,600.00 115.00 1,610.00 7,210.00

    - ตะปู 12.000 กก. 37.39 448.68 0.00 0.00 448.68

    - แผ่นเพลส ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 25 มม.

จำนวน 35 แผ่น

637.350 กก. 21.20 13,511.82 0.00 0.00 13,511.82

    - เจโบลท์ 140.000 ชุด 30.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

    - เสาไฟประติมากรรมกิ่งเดียว ความสูง 6 เมตร

(สัญลักษณ์เป็นรูปนกในพื้นถิ่นทะเลน้อย

หรือตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด)

35.000 ชุด 43,000.00 1,505,000.00 1,250.00 43,750.00 1,548,750.00

2หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โคมไฟถนน LED 30 W 35.000 ชุด 1,140.00 39,900.00 0.00 0.00 39,900.00

    - สายไฟฟ้า VCT 2x2.5 ตร.ม. 350.000 เมตร 39.83 13,940.50 12.00 4,200.00 18,140.50

    - สายไฟฟ้า NYY 3x10 ตร.มม. 800.000 เมตร 146.57 117,256.00 32.00 25,600.00 142,856.00

    - ท่อ PE Ø 52 มม. 800.000 เมตร 32.00 25,600.00 22.00 17,600.00 43,200.00

รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - 81,724.19 1,753,455.73 10,182.00 100,337.80 1,853,793.55-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,853,793.55

3หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 3 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวม 658,712.14

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 658,712.14

หน้า 1

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40

658,712.14หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

    - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 0.20x0.20x6 ม. 8.000 ต้น 1,216.82 9,734.56 365.00 2,920.00 12,654.56

    - งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต 0.20x0.20 ม. 8.000 ต้น 0.00 0.00 180.00 1,440.00 1,440.00

    - งานขุดดิน 12.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,188.00 1,188.00

    - ทรายรองพื้น .225 ลบ.ม. 467.29 105.14 99.00 22.28 127.42

    - คอนกรีต 1:3:5 .450 ลบ.ม. 1,459.04 656.56 398.00 179.10 835.67

    - คอนกรีต 1:2:4 6.750 ลบ.ม. 1,715.52 11,579.76 436.00 2,943.00 14,522.76

    - เหล็ก DB Ø 20 มม. .311 ตัน 16,447.66 5,115.22 2,900.00 901.90 6,017.12

    - เหล็ก RB Ø 9 มม. .041 ตัน 17,042.99 698.76 4,100.00 168.10 866.86

    - ลวดผูกเหล็ก 10.000 กก. 37.38 373.80 0.00 0.00 373.80

    - ไม้แบบ 14.400 ตร.ฟ. 400.00 5,760.00 115.00 1,656.00 7,416.00

    - ไม้เคร่า 5.400 ลบ.ฟ. 400.00 2,160.00 115.00 621.00 2,781.00

    - ตะปู 5.000 กก. 37.39 186.95 0.00 0.00 186.95

2หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เสาไฟ High Mast ความสูง 20 เมตร

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

2.000 ต้น 190,000.00 380,000.00 5,000.00 10,000.00 390,000.00

    - โคมไฟ Flooddlight 400W MH พร้อมอุปกรณ์ 16.000 ชุด 2,700.00 43,200.00 600.00 9,600.00 52,800.00

    - Motor control 4 ระดับ 1.000 ชุด 98,000.00 98,000.00 0.00 0.00 98,000.00

    - ตู้ควบคุมเปิด-ปิด อัตโนมัติ 2 P 60A 1.000 ตู้ 5,550.00 5,550.00 110.00 110.00 5,660.00

    - Safely Switch 2 P 60A 1.000 ตู้ 5,700.00 5,700.00 110.00 110.00 5,810.00

    - สายไฟ NYY 4x10 SQ.MM สายไฟระหว่างเสา 150.000 เมตร 186.04 27,906.00 35.00 5,250.00 33,156.00

    - สายไฟ NYY 4x16 SQ.MM เสาไฟระหว่างเสา 42.000 เมตร 280.50 11,781.00 40.00 1,680.00 13,461.00

    - ท่อ HDPE Ø 63 มม. PN6 (เดินสายเมน) 150.000 เมตร 51.10 7,665.00 25.00 3,750.00 11,415.00

รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - 341,691.73 616,172.75 14,727.00 42,539.38 658,712.14-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 658,712.14

3หน้า

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:40



 1หน้า 1 จาก

ทะเลน้อย ควนขนุน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

พัทลุง แบบเลขที่

เมื่อวันที่    22 เมษายน 2563

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ค่าเช่ารถเครน 6,000.000 12,000.002 สืบราคาจาก ราคากลางค่าเช่ารถเครน

สมาคมผู้ประกอบการรถเครน

12,000.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:41



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าเช่ารถเครน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ใช้ในการติดตั้ง เสาไฟ High Mast สูง 20 ม. จำนวน 2 ต้น

และยกต้นไม้ล้อม 64 ต้น
หน่วย : บาท

1 ค่าเช่ารถเครน 2.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.00

0.00

2.00

หน้า 1 จาก 1

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:37



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อย(โซนเข้าตลาดน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 1-2-3 เมตร ความยาว 413 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,089

ตารางเมตร

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2891 627,485.71486,762.64ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อ

ย(โซนเข้าตลาดน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 1-2-3 เมตร

ความยาว 413 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,089 ตารางเมตร

1

รวมค่าก่อสร้าง 627,485.71

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,089.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    576.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 627,485.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:41



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อย(โซนเข้าตลาดน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 1-2-3 เมตร ความยาว 413 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,089

ตารางเมตร

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 627,485.71

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,089.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    576.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 627,485.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:41



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อย(โซนรอบตลาดน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400

ตารางเมตร

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2891 1,564,722.211,213,809.80ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อ

ย(โซนรอบตลาดน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

ความยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

1

รวมค่าก่อสร้าง 1,564,722.21

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,564,722.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:42



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อย(โซนรอบตลาดน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400

ตารางเมตร

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,564,722.21

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,564,722.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:42



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความสูง 0.50 เมตร ความยาว 600 เมตร

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2891 2,113,983.621,639,891.11ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรูปตัวยู

ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร

ความสูง 0.50 เมตร ความยาว 600 เมตร

1

รวมค่าก่อสร้าง 2,113,983.62

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,113,983.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:42



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ความสูง 0.50 เมตร ความยาว 600 เมตร

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,113,983.62

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,113,983.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:42



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงถมดินยกระดับลานจอดรถ ขนาดกว้าง 68.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,089 ตารางเมตร

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2891 4,904,173.543,804,339.11ปรับปรุงถมดินยกระดับลานจอดรถ ขนาดกว้าง 68.00

เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,089 ตารางเมตร

1

รวมค่าก่อสร้าง 4,904,173.54

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,904,173.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:42



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงถมดินยกระดับลานจอดรถ ขนาดกว้าง 68.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,089 ตารางเมตร

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 4,904,173.54

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,904,173.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:42



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 1 งานจัดสวนหย่อม,ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2891 1,703,616.551,321,555.00งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่

1 งานจัดสวนหย่อม,ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
1

รวมค่าก่อสร้าง 1,703,616.55

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,703,616.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:43



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 1 งานจัดสวนหย่อม,ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,703,616.55

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,703,616.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:43



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 2 งานตอม่อ,งานเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรม

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

3

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2891 2,389,725.261,853,793.55งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่

2 งานตอม่อ,งานเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรม
1

รวมค่าก่อสร้าง 2,389,725.26

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,389,725.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:43



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 2 งานตอม่อ,งานเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรม

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

3

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,389,725.26

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,389,725.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:43



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 3 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

3

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2891 849,145.81658,712.14งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่

3 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast
1

รวมค่าก่อสร้าง 849,145.81

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 849,145.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:44



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 3 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast

22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

3

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 849,145.81

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 849,145.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:44



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

3

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ธนพล กรุณกิจ  

(  ธนพล กรุณกิจ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จรูญ เมืองทอง  

(  จรูญ เมืองทอง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  นิวัตน์ เหมือนขาว  

(  นิวัตน์ เหมือนขาว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:44



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงควนขนุนทะเลน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    22 เมษายน 2563

8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1
627,485.71

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อย(โซนเข้าตลาดน้ำ)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 1-2-3 เมตร ความยาว 413 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,089 ตารางเมตร

2
1,564,722.21

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตลาดน้ำทะเลน้อย(โซนรอบตลาดน้ำ)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,400 ตารางเมตร

3 2,113,983.62
ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย ขนาดกว้างภายใน 0.40

เมตร ความสูง 0.50 เมตร ความยาว 600 เมตร

4 4,904,173.54
ปรับปรุงถมดินยกระดับลานจอดรถ ขนาดกว้าง 68.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,089 ตารางเมตร

 3หน้า 1 จาก

 จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:46



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงควนขนุนทะเลน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    22 เมษายน 2563

8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

5 1,703,616.55
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 1

งานจัดสวนหย่อม,ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

6 2,389,725.26
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 2

งานตอม่อ,งานเสาไฟฟ้าส่องสว่างประติมากรรม

7 849,145.81
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดน้ำทะเลน้อย หมวดที่ 3 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

High Mast

8 12,000.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 3หน้า 2 จาก

 จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:46



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงควนขนุนทะเลน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    22 เมษายน 2563

8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 3 จาก 3

                 ราคากลาง 14,164,852.70

ราคากลาง (........... สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์ ...........)

สรุป

 3หน้า 3 จาก

 จรูญ เมืองทอง

23 เมษายน 2563 15:37:46



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย   อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    22 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  นิวัตน์ เหมือนขาว  

(  นิวัตน์ เหมือนขาว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธนพล กรุณกิจ  

(  ธนพล กรุณกิจ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จรูญ เมืองทอง  

(  จรูญ เมืองทอง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


