
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,264,028.95

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,264,028.95

หน้า 1

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:07

1,264,028.95หมายเหตุ :  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

   งานดินขุดฐานรากและถมคืน

     - ดินขุดฐานรากและถมคืน 124.540 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 12,329.46 12,329.46

   งานทรายหยาบรองพื้น

    - งานทรายหยาบรองพื้น 18.230 ลบ.ม. 514.02 9,370.58 99.00 1,804.77 11,175.35

   งานคอนกรีตหยาบ

    - คอนกรีตหยาบรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. 5.640 ลบ.ม. 2,074.77 11,701.70 306.00 1,725.84 13,427.54

   งานคอนกรีตโครงสร้าง

    - คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 92.510 ลบ.ม. 2,149.53 198,853.02 391.00 36,171.41 235,024.43

    - คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. 35.800 ลบ.ม. 2,186.92 78,291.73 391.00 13,997.80 92,289.54

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต 493.060 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 65,576.98 65,576.98

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีต 246.530 ลบ.ฟ. 495.33 122,113.70 0.00 0.00 122,113.70

2หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ไม้เคร่ายึดแบบ 73.950 ลบ.ฟ. 448.60 33,173.97 0.00 0.00 33,173.97

     - ไม้คำ้ยัน 301.000 ต้น 28.00 8,428.00 0.00 0.00 8,428.00

     - ตะปู 123.260 กก. 36.45 4,492.82 0.00 0.00 4,492.83

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็ก RB 6 มม. .845 ตัน 27,363.79 23,122.40 3,300.00 2,788.50 25,910.90

     - เหล็ก RB 9 มม. .233 ตัน 26,361.50 6,142.22 3,300.00 768.90 6,911.13

     - เหล็ก RB 19 มม. .138 ตัน 33,480.37 4,620.29 2,900.00 400.20 5,020.49

     - เหล็ก DB 12 มม. 2.830 ตัน 21,310.75 60,309.42 3,300.00 9,339.00 69,648.42

     - เหล็ก DB 16 มม. 4.569 ตัน 19,845.79 90,675.41 3,300.00 15,077.70 105,753.11

     - เหล็ก DB 20 มม. .790 ตัน 25,292.53 19,981.09 2,900.00 2,291.00 22,272.10

     - เหล็ก DB 25 มม. 1.232 ตัน 24,143.93 29,745.32 2,900.00 3,572.80 33,318.12

     - เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.# 110.000 ตร.ม. 46.73 5,140.30 5.00 550.00 5,690.30

     - เหล็ก wire mesh 6 มม.@ 0.20x0.20 มม.# 179.000 ตร.ม. 83.00 14,857.00 5.00 895.00 15,752.00

3หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ลวดผูกเหล็ก 318.270 กก. 70.09 22,307.54 0.00 0.00 22,307.54

   งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

     - ท่อเหล็กกลมผิวดำขนาด 60.5x3.2 มม. 1,615.440 กก. 42.77 69,092.36 12.00 19,385.28 88,477.65

     - ท่อเหล็กกลมผิวดำขนาด 114.3x4.5 มม. 1,727.520 กก. 40.98 70,793.76 12.00 20,730.24 91,524.01

     - ท่อเหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 2.0 มม. 1,275.720 กก. 44.93 57,318.09 12.00 15,308.64 72,626.74

     - เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. 1,316.000 กก. 27.54 36,242.64 12.00 15,792.00 52,034.64

     - Bolt 16 มม. ยาว 60 ซม. 24.000 ตัว 125.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

     - Plate ขนาด 300x500x9 มม. 12.000 แผ่น 650.00 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00

   งานพื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูป

     - แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow core หนา 8 ซม. LL

500 kg./m.2

110.000 ตร.ม. 320.00 35,200.00 25.00 2,750.00 37,950.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 187,183.32 1,022,773.36 23,402.00 241,255.52 1,264,028.95-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,264,028.95

4หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 939,439.01

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 939,439.01

หน้า 1

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08

939,439.01หมายเหตุ :  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   งานสถาปัตยกรรม

   งานหลังคา

     - แผ่นเหล็กรีดลอน (Metal sheet) มุงหลังคาสี

หนา 0.40 มม.

273.000 ตร.ม. 315.00 85,995.00 80.00 21,840.00 107,835.00

     - แผ่นเหล็กรีดลอน (Metal sheet) บุผนังข้างสี

หนา 0.40 มม.

201.800 ตร.ม. 315.00 63,567.00 50.00 10,090.00 73,657.00

   งานฝ้าเพดานและเพดาน

     - ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.

ฉาบรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (c-line)

211.200 ตร.ม. 292.00 61,670.40 75.00 15,840.00 77,510.40

   งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

     - ก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม. 354.000 ตร.ม. 155.00 54,870.00 56.00 19,824.00 74,694.00

     - เสาเอ็นและเอ็นทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก 137.500 เมตร 120.00 16,500.00 62.00 8,525.00 25,025.00

   งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)

     - บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. 116.800 เมตร 111.00 12,964.80 60.00 7,008.00 19,972.80

2หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบผนัง 708.000 ตร.ม. 120.00 84,960.00 82.00 58,056.00 143,016.00

     - ฉาบปูนเรียบเสา 25.600 ตร.ม. 80.00 2,048.00 100.00 2,560.00 4,608.00

     - ฉาบปูนเรียบคาน 10.000 ตร.ม. 80.00 800.00 100.00 1,000.00 1,800.00

     - ฉาบปูนเรียบใต้ท้องบันได 9.000 ตร.ม. 80.00 720.00 82.00 738.00 1,458.00

   งานตกแต่งผิวพื้น

     - ผิวซีเมนต์ขัดมัน 179.000 ตร.ม. 0.00 0.00 40.00 7,160.00 7,160.00

   งานผิวพื้นปูกระเบื้อง

     - พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. 212.000 ตร.ม. 218.03 46,222.36 222.00 47,064.00 93,286.36

     - พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคชนิดผิวหยาบขนาด

0.40x0.40 ม.

33.000 ตร.ม. 199.75 6,591.75 158.00 5,214.00 11,805.75

   งานประตู - หน้าต่าง

     - ป.1 1.000 ชุด 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

3หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ป.2 2.000 ชุด 7,000.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

     - ป.3 1.000 ชุด 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

     - ป.4 6.000 ชุด 3,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

     - น.1 11.000 ชุด 8,000.00 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00

     - น.2 2.000 ชุด 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

     - น.3 2.000 ชุด 8,500.00 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00

     - บานซิ้งแบบคู่ 2.000 ชุด 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

   งานตกแต่งวัสดุผิวบันได

     - จมูกบันไดกันลื่น PVC.กว้าง 2" หนา 5 มม. 24.000 เมตร 79.00 1,896.00 40.00 960.00 2,856.00

   งานทำราวลูกกรงกันตก

     - ราวกันตกเหล็ก 25.000 เมตร 760.00 19,000.00 205.00 5,125.00 24,125.00

     - ราวบันไดแสตนเลสขนาด 2" 6.000 เมตร 430.00 2,580.00 0.00 0.00 2,580.00

     - ทาสีนำ้มันชนิดทาเหล็ก 34.470 ตร.ม. 50.99 1,757.62 38.00 1,309.86 3,067.49

4หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

     -

ซิงค์แสตนเลสล้างจานแบบสองหลุมมีที่วางจานฝังเคา

น์เตอร์

1.000 ชุด 3,000.00 3,000.00 320.00 320.00 3,320.00

   งานทาสี

     - สีนำ้อครีลิคแท้ 100% ชนิดทาภายใน (กึ่งเงา) 565.200 ตร.ม. 34.11 19,278.97 30.00 16,956.00 36,234.97

     - สีนำ้อะคลีลิคแท้ 100% ชนิดทาภายนอก

(กึ่งเงา)

390.000 ตร.ม. 39.02 15,217.80 34.00 13,260.00 28,477.80

     - สีนำ้มันชนิดทาเหล็ก 370.260 ตร.ม. 50.99 18,879.55 38.00 14,069.88 32,949.44

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 54,529.89 682,519.25 1,872.00 256,919.74 939,439.01-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 939,439.01

5หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 39,296.79

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 39,296.79

หน้า 1

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08

39,296.79หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานเดินท่อนำ้ทิ้ง PVC.

    - ท่อระบายนำ้โสโครก PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2" 4.000 เมตร 45.32 181.28 0.00 0.00 181.28

    - ข้องอ PVC. 90 องศา ชั้น 13.5 ขนาด 2" 1.000 อัน 34.11 34.11 0.00 0.00 34.11

   งานระบบท่อประปา

     - ท่อประปา PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 3/4" 40.000 เมตร 14.54 581.60 0.00 0.00 581.60

     - ข้องอ PVC. 90 องศา ชั้น 8.5 ขนาด 3/4" 8.000 อัน 6.85 54.80 0.00 0.00 54.80

     - มาตรวัดนำ้ขนาด 3/4" 1.000 เครื่อง 1,185.00 1,185.00 0.00 0.00 1,185.00

   งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

     - รางระบายนำ้ ค.ส.ล. กว้าง 20x27

ม.ฝาตะแกรงเหล็ก

40.000 เมตร 759.00 30,360.00 0.00 0.00 30,360.00

     - บ่อพักท่อรวบรวมนำ้เสีย ค.ส.ล ความลึกเฉลี่ย

0.60 ม.

3.000 บ่อ 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

2หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - บ่อดักไขมัน ค.ส.ล. ความลึกเฉลี่ย 0.60 ม. 1.000 บ่อ 3,400.00 3,400.00 500.00 500.00 3,900.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 6,444.82 38,796.79 500.00 500.00 39,296.79-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 39,296.79

3หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 99,213.76

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 99,213.76

หน้า 1

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08

99,213.76หมายเหตุ :  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   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - ตู้โหลดเซนเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A. 12 ช่อง 1.000 ชุด 6,400.00 6,400.00 1,000.00 1,000.00 7,400.00

    - สายไฟฟ้า THW. ขนาด 1x35 ตร.มม. 100.000 เมตร 129.03 12,903.00 30.00 3,000.00 15,903.00

    - สายไฟฟ้า THW. ขนาด 1x10 ตร.มม. 150.000 เมตร 39.94 5,991.00 16.00 2,400.00 8,391.00

    - สายไฟฟ้า THW. ขนาด 1x2.5 ตร.มม. 541.000 เมตร 9.24 4,998.84 7.00 3,787.00 8,785.84

    - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด 1/2" 200.000 เมตร 9.00 1,800.00 20.00 4,000.00 5,800.00

    - ดวงโคมไฟฟ้าไฮเบย์ขนาด 18" ไส้หลอด LED.

150 W.

5.000 ชุด 2,000.00 10,000.00 650.00 3,250.00 13,250.00

    - ดวงโคมไฟฟ้าแบบดาวน์ไลท์ขนาด 4" ไส้หลอด

LED. 18 W.

50.000 ชุด 280.00 14,000.00 115.00 5,750.00 19,750.00

    - ดวงโคมไฟฟ้าเพดานอะคลีลิคใช้คู่กับขั้วหลอด

E27 ไส้หลอด LED. 18 W.

9.000 ชุด 1,030.00 9,270.00 115.00 1,035.00 10,305.00

    - สวิทซ์เปิด - ปิดไฟฟ้า 40.000 ชุด 33.18 1,327.20 80.00 3,200.00 4,527.20

    - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่มีสายดิน 13.000 ชุด 128.44 1,669.72 90.00 1,170.00 2,839.72

2หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เสาไฟฟ้า ค.อ.ร. มาตรฐาน กฟภ. ยาว 8 เมตร 1.000 ต้น 1,486.00 1,486.00 500.00 500.00 1,986.00

    - แร็คพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง 4.000 ชุด 69.00 276.00 0.00 0.00 276.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 11,613.83 70,121.76 2,623.00 29,092.00 99,213.76-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 99,213.76

3หน้า

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:08



 1หน้า 1 จาก

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

ระยอง แบบเลขที่

เมื่อวันที่    14 มิถุนายน 2565

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสง

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 (100) A. 1.000 1,650.00เครื่อง

1,650.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:09



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 (100) A.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ต้องการแยกจ่ายเงินค่าไฟฟ้าออกจากส่วนอื่น

หน่วย : บาท

1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 (100) A. 1,650.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1,650.00

0.00

1,650.00

หน้า 1 จาก 1

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:06



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม

14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

4

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3013 1,644,880.871,264,028.95กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 1,644,880.87

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      320.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    5,140.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,644,880.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:09



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม

14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

4

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,644,880.87

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      320.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    5,140.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,644,880.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:09



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานสถาปัตยกรรม

14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

5

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3013 1,222,491.98939,439.01กลุ่มงานสถาปัตยกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 1,222,491.98

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      320.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,820.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,222,491.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:09



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานสถาปัตยกรรม

14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

5

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,222,491.98

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      320.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,820.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,222,491.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:09



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

3

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3013 51,136.9139,296.79กลุ่มงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง1

รวมค่าก่อสร้าง 51,136.91

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      320.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    159.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,136.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:10



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

3

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 51,136.91

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      320.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    159.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,136.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:10



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

3

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3013 129,106.8699,213.76กลุ่มงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร1

รวมค่าก่อสร้าง 129,106.86

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    645.53 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 129,106.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:10



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

3

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 129,106.86

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    645.53 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 129,106.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:10



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

3

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  วรยุทธ วงษ์พรจันทร์  

(  วรยุทธ วงษ์พรจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุประดิษฐ์ อยู่คง  

(  สุประดิษฐ์ อยู่คง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ประกิต ทิมทอง  

(  ประกิต ทิมทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:10



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมแสง เทศบาลตำบลชุมแสง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    14 มิถุนายน 2565

5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,644,880.87กลุ่มงานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,644,880.87 บาท

2 1,222,491.98กลุ่มงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,222,491.98 บาท

3 51,136.91กลุ่มงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง จำนวน 1.000 หลังละ 51,136.91 บาท

4 129,106.86กลุ่มงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 129,106.86 บาท

5 1,650.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 2หน้า 1 จาก

 สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:13



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมแสง เทศบาลตำบลชุมแสง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    14 มิถุนายน 2565

5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 3,049,266.62

ราคากลาง (........... สามล้านสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุประดิษฐ์ อยู่คง

15 มิถุนายน 2565 15:32:13



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/อาคารอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30.22.10.02)

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    14 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ประกิต ทิมทอง  

(  ประกิต ทิมทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วรยุทธ วงษ์พรจันทร์  

(  วรยุทธ วงษ์พรจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุประดิษฐ์ อยู่คง  

(  สุประดิษฐ์ อยู่คง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


