
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน 1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง เพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์นาป่าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ รวม 2,771,548.00

2
งานก่อสร้างประตูเลื่อนเหล็ก ความสูง 2.00 ม.

ความกว้าง 5.00 ม. จำนวน 4 บาน ( ประตูเปิด-

ปิดทางเข้าจำนวน 2 ช่อง)

รวม 143,601.34

หน้า 1

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42

2,923,311.67หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน 1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง เพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์นาป่าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3
งานก่อสร้างป้ายโครงการชนิดชั่วคราวและป้ายถาว

ร
รวม 8,162.33

หน้า 2

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42

2,923,311.67หมายเหตุ :  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    งานรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh

เคลือบกัลวาไนท์

    - งานรื้อถอน เคลียร์ริ่ง ตัดต้นไม้ (กว้าง 2.00 ม.

ตลอดความยาว)

3,980.000 ตร.ม. 0.00 0.00 15.00 59,700.00 59,700.00

    - เข็มเหล็ก ฐานรากรั้ว ขนาด ศก. 0.068 ม. ยาว

1.20 ม. (@3.00 ม.)

660.000 ต้น 660.00 435,600.00 150.00 99,000.00 534,600.00

    - เข็มเหล็ก ฐานรากเสาค้ำรั้ว ขนาด ศก. 0.068 ม.

ยาว 1.00 m. (Bracing @ 5 Columns.= @12.00

ม.)

171.000 ต้น 550.00 94,050.00 150.00 25,650.00 119,700.00

    - รั้วตาข่ายถัก ( Chainlink Fencing Mesh )

ลวดมีความหนา 3.2 มม. (ค่า tolerance +-0.5 มม.)

รั้วตาข่ายถัก ขนาดช่องตาข่าย 2"x2"

ผลิตโดยการใช้ลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED

STEEL WIRE) รั้วตาข่าย รุ่นเบอร์ 10

3,980.000 ตร.ม. 184.00 732,320.00 50.00 199,000.00 931,320.00

    - เสารั้ว Hot dip GALV.STEEL Pipe OD

60.30x2.3 มม.

660.000 ต้น 435.00 287,100.00 100.00 66,000.00 353,100.00

2หน้า

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เสาค้ำ Pipe OD27.2x2.3 มม. ยาว 1.50 ม. 171.000 ท่อน 398.00 68,058.00 100.00 17,100.00 85,158.00

    - เสาค้ำ Hot dip GALV.STEEL Pipe OD

60.30x2.3 มม.ยาว 3.40 ม.

170.000 ต้น 550.00 93,500.00 100.00 17,000.00 110,500.00

    - สกูร M 8-90 680.000 ตัว 25.00 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00

    - เสารั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (

Campหอยโข่ง+สกูร 5/16"x1"+FB25x2.00)

26.000 ชุด 1,000.00 26,000.00 300.00 7,800.00 33,800.00

    - U-Clip เสาค้ำ 680.000 ตัว 85.00 57,800.00 20.00 13,600.00 71,400.00

    - ลวด GALV. 5 - ศก. 3 มม. 9,950.000 ม. 37.00 368,150.00 0.00 0.00 368,150.00

    - U-Clip ลวดขึงรั้ว (เสา 1 ต้นใช้ 5 ตัว) 3,300.000 ตัว 22.00 72,600.00 0.00 0.00 72,600.00

    - อุปกรณ์อื่นๆประกอบการติดตั้ง 660.000 ต้น 22.00 14,520.00 0.00 0.00 14,520.00

รวมค่า งานรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh

เคลือบกัลวาไนท์

- 3,968.00 2,266,698.00 985.00 504,850.00 2,771,548.00-

3หน้า

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานก่อสร้างประตูเลื่อนเหล็ก ความสูง 2.00 ม.

ความกว้าง 5.00 ม. จำนวน 4 บาน ( ประตูเปิด-

ปิดทางเข้าจำนวน 2 ช่อง)

   โครงสร้างเสาตอม่อ+คาน GB รับบานประตูเหล็ก

     - ดินขุดและถมกลับ 3.800 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 376.20 376.20

     - ทรายหยาบอัดแน่น .700 ลบ.ม. 518.69 363.08 99.00 69.30 432.38

     - คอนกรีตโครงสร้าง, fc' = 240 ksc. (ผสมเสร็จ

รูปลูกบาศก์)

3.800 ลบ.ม. 1,890.65 7,184.47 306.00 1,162.80 8,347.27

     - เหล็กเสริม RB 6 มม. 30.000 กก. 17.73 531.90 4.10 123.00 654.90

     - ลวดผูกเหล็ก .900 กก. 47.43 42.68 0.00 0.00 42.69

     - เข็มเหล็ก ฐานรากประตู รั้ว ขนาด ศก. 0.076

ม. ยาว 2.00 m.

32.000 ต้น 1,250.00 40,000.00 300.00 9,600.00 49,600.00

     - เข็มเหล็ก ฐานรากประตู รั้ว ขนาด ศก. 0.114

ม. ยาว 2.00 m.

12.000 ต้น 1,850.00 22,200.00 300.00 3,600.00 25,800.00

4หน้า

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กหนวด RB 6 มม. @ 0.40 ม. ยาว 0.15

ม.เชื่อมติดเหล็กฉากฝังในคาน คสล.

4.000 กก. 17.73 70.92 4.10 16.40 87.32

     - เหล็กฉาก 40x40x4 มม. ยาว 6.00 ม.

(ร่องรางเลื่อน)

7.000 ท่อน 289.72 2,028.04 100.00 700.00 2,728.04

     - 1- RB 12 มม.เชื่อมติดเหล็กฉากรับล้อเลื่อน 38.000 กก. 17.54 666.52 3.30 125.40 791.92

     - ชุดล้อเลื่อนเหล็กขนาด 2" พร้อมฐาน (6 ตัว /

ประตู 1 บาน)

24.000 ตัว 550.00 13,200.00 150.00 3,600.00 16,800.00

     - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ลวดเชื่อม ใบตัด 4.000 บาน 1,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

   งานบานประตูเลื่อนเหล็ก

     - เหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 2 มม. 6 ม./ท่อน 26.000 ท่อน 380.37 9,889.62 100.00 2,600.00 12,489.62

     - บานประตูรั้วตาข่ายถัก ( Chainlink Fencing

Mesh ) ผลิตโดยการ นำลวดเหล็กชุบสังกะสี

(GALVANIZED STEEL WIRE)

39.000 ตร.ม. 184.00 7,176.00 50.00 1,950.00 9,126.00

     - ทาสีกันสนิม สีนำ้มัน 31.000 ตร.ม. 40.00 1,240.00 35.00 1,085.00 2,325.00

5หน้า

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ลวดเชื่อม ใบตัด

อุปกรณ์ยึดบาน

4.000 บาน 1,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

     - ค่าแรงการจัดทำชุดบานประตู 4.000 บาน 0.00 0.00 1,500.00 6,000.00 6,000.00

รวมค่างานก่อสร้างประตูเลื่อนเหล็ก ความสูง 2.00

ม. ความกว้าง 5.00 ม. จำนวน 4 บาน ( ประตูเปิด-

ปิดทางเข้าจำนวน 2 ช่อง)

- 9,053.86 112,593.23 3,050.50 31,008.10 143,601.34-

3   งานก่อสร้างป้ายโครงการชนิดชั่วคราวและป้ายถา

วร

   งานป้ายชั่วคราวแผ่นไม้อัดขนาด 1.20x2.40 ม.

จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้งช่วงเริ่มสัญญาก่อสร้าง-

จบโครงการฯ)

     - แผ่นไม้อัดชนิดกันน้ำขนาด 1.20x2.40 ม. หนา

15 มม.

1.000 แผ่น 650.00 650.00 150.00 150.00 800.00

6หน้า

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - โครงกรอบป้าย+เสา ไม้ยูคา ศก.3 นิ้ว ยาว 3.50

ม.

3.000 ท่อน 85.00 255.00 25.00 75.00 330.00

     - ป้ายไวนิลสกีนรูปแบบป้ายโครงการฯ 2.880 ตร.ม. 200.00 576.00 100.00 288.00 864.00

     - ค่าแรงประกอบและติดตั้งป้าย 1.000 ป้าย 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

   งานป้ายถาวรแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม.

จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้งช่วงส่งมอบงานแล้วเสร็จ-

ระยะประกันผลงาน 2 ปี)

     - แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1.2มม. 1.000 แผ่น 300.00 300.00 100.00 100.00 400.00

     - โครงป้ายเหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 2.0 มม. 2.000 ท่อน 380.37 760.74 100.00 200.00 960.74

     - โครงป้ายเหล็กกล่องขนาด 3"x3" หนา 2.0 มม. 1.000 ท่อน 591.59 591.59 100.00 100.00 691.59

     - ทาสีน้ำมัน กันสนิมโครงถักเหล็ก+ป้ายเหล็ก (ทา

1 เที่ยว)

10.000 ตร.ม. 40.00 400.00 35.00 350.00 750.00

     - ทาสีรองพื้นป้ายเหล็ก (ทา 1 เที่ยว) 2.880 ตร.ม. 40.00 115.20 35.00 100.80 216.00

     - พ่นทำตัวอักษร สีสะท้อนแสงชนิดใช้ภายนอก 1.000 งาน 500.00 500.00 150.00 150.00 650.00

7หน้า

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เช่น ลวดเชื่อม

ใบตัด น็อตยึด

1.000 งาน 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

     - ค่าแรงประกอบและติดตั้งป้าย 1.000 ป้าย 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

รวมค่างานก่อสร้างป้ายโครงการชนิดชั่วคราวและป้

ายถาวร

- 3,286.96 4,648.53 2,795.00 3,513.80 8,162.33-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,923,311.67

8หน้า

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง เพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์นาป่าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:41

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.

20 มกราคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

9

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3007 3,802,351.482,923,311.671.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh

เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.

1

รวมค่าก่อสร้าง 3,802,351.48

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,802,351.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:43



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.

20 มกราคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

9

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 3,802,351.48

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,802,351.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:43



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

9

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ภูวินทร์ ขันติมิตร  

(  ภูวินทร์ ขันติมิตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประเสริฐ อินทูล  

(  ประเสริฐ อินทูล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สุรศักดิ์ บูรณะสีม่วง  

(  สุรศักดิ์ บูรณะสีม่วง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:43



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์นาป่า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    20 มกราคม 2564

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 3,802,351.48
1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 3,802,351.48 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 3,802,351.48

ราคากลาง (........... สามล้านแปดแสนสองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:45



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

มีจำนวน

เมื่อวันที่    20 มกราคม 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สุรศักดิ์ บูรณะสีม่วง  

(  สุรศักดิ์ บูรณะสีม่วง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภูวินทร์ ขันติมิตร  

(  ภูวินทร์ ขันติมิตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประเสริฐ อินทูล  

(  ประเสริฐ อินทูล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




