
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง เชียงรายแม่สายเวียงพางคำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 6,511,625.04

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 3,650,462.12

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 146,905.23

หน้า 1

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:44

11,140,311.40หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง เชียงรายแม่สายเวียงพางคำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 698,477.01

5 อื่นๆ รวม 132,842.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 11,140,311.40

หน้า 2

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:44

11,140,311.40หมายเหตุ :  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

    - งานขุดดินและถมคืน 136.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 13,464.00 13,464.00

    - เสาเข็มครอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30x

15.00 ม.

72.000 ต้น 8,600.00 619,200.00 1,425.00 102,600.00 721,800.00

    - ค่าตัดหัวเสาเข็ม 72.000 บาท/ต้น 0.00 0.00 320.00 23,040.00 23,040.00

    - งานทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ 8.000 ลบ.ม. 560.75 4,486.00 99.00 792.00 5,278.00

    - คอนกรีตหยาบ 5.500 ลบ.ม. 1,719.63 9,457.96 306.00 1,683.00 11,140.97

    - คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.) 487.000 ลบ.ม. 1,859.81 905,727.47 485.00 236,195.00 1,141,922.47

   งานไม้แบบ

     - ไม้แบบทั่วไป 1,626.000 ตร.ม. 400.00 650,400.00 0.00 0.00 650,400.00

     - ค่าแรงงานไม้แบบ 3,252.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 432,516.00 432,516.00

     - ตะปูยึดไม้แบบ 810.000 กก. 56.07 45,416.70 0.00 0.00 45,416.70

   เหล็กเสริมคอนกรีต

2หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ(SR-24) ขนาด 6 มม. ยาว

10 ม.

2.110 ตัน 27,784.79 58,625.90 4,100.00 8,651.00 67,276.91

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ(SR-24) ขนาด 9 มม. ยาว

10 ม.

16.180 ตัน 25,565.15 413,644.12 4,100.00 66,338.00 479,982.13

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด 12 มม.

ยาว 10 ม.

7.220 ตัน 24,592.35 177,556.76 3,300.00 23,826.00 201,382.77

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด 16 มม.

ยาว 10 ม.

4.800 ตัน 24,662.74 118,381.15 3,300.00 15,840.00 134,221.15

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด 20 มม.

ยาว 10 ม.

23.000 ตัน 24,697.25 568,036.75 3,300.00 75,900.00 643,936.75

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด 25 มม.

ยาว 10 ม.

22.600 ตัน 24,647.33 557,029.65 3,300.00 74,580.00 631,609.66

     - ลวดผูกเหล็ก 2,270.000 กก. 69.16 156,993.20 0.00 0.00 156,993.20

    - พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ หนา 5 ซม. LL 400

กก./ตร.ม.

1,074.000 ตร.ม. 270.00 289,980.00 25.00 26,850.00 316,830.00

3หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตาจัตุรัส (Wire

Mesh) ขนาด 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.

1,174.000 ตร.ม. 25.22 29,608.28 5.00 5,870.00 35,478.28

   งานโครงสร้างหลังคา

     - หลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.40 มม.

บุฉนวนชนิด PE หนา 5 มม.

842.000 ตร.ม. 253.00 213,026.00 70.00 58,940.00 271,966.00

     - ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน 52.000 ม. 80.00 4,160.00 50.00 2,600.00 6,760.00

     - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2,100.000 ตัว 1.90 3,990.00 0.00 0.00 3,990.00

     - เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 132.000 ม. 42.75 5,643.00 45.00 5,940.00 11,583.00

     - กาแลปิดหัว 3.000 ชุด 289.71 869.13 86.91 260.74 1,129.87

     - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม. 258.000 ท่อน 859.81 221,830.98 0.00 0.00 221,830.98

     - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75x45x15x3.2 มม. 52.000 ท่อน 660.93 34,368.36 0.00 0.00 34,368.36

     - แผ่นเพลทเหล็ก หนา 9 มม. ขนาด 40x50 ซม. 44.000 แผ่น 847.80 37,303.20 0.00 0.00 37,303.20

     - รางตะเฆ้รางสแตนเลส สำเร็จรูป 20.000 ม. 92.99 1,859.80 0.00 0.00 1,859.80

4หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แผ่นเพลทเหล็ก หนา 9 มม. ขนาด 40x40 ซม. 6.000 แผ่น 678.24 4,069.44 0.00 0.00 4,069.44

     - แผ่นเพลทเหล็ก หนา 9 มม. ขนาด 0.20x0.20

ม.

28.000 แผ่น 148.59 4,160.52 0.00 0.00 4,160.52

     - J-Bolt ขนาดเส้นผ่า ศก. 20 มม. 150.000 ตัว 135.50 20,325.00 0.00 0.00 20,325.00

     - พุกเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว 112.000 ตัว 14.95 1,674.40 0.00 0.00 1,674.40

     - ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา 8,884.000 กก. 0.00 0.00 12.00 106,608.00 106,608.00

     - สีกันสนิมเหล็ก 838.000 ตร.ม. 46.21 38,723.98 35.00 29,330.00 68,053.98

     - ฝาไม้เทียม ขนาด 0.8x15x300 ซม.(ปิดหน้าจั่ว) 13.500 ตร.ม. 172.00 2,322.00 69.00 931.50 3,253.50

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 169,834.63 5,198,869.75 24,664.91 1,312,755.24 6,511,625.04-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานฝ้าเพดาน

5หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.

กรุอลูมิเนียมฟอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

373.700 ตร.ม. 237.00 88,566.90 0.00 0.00 88,566.90

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.

กันชื้นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

96.000 ตร.ม. 224.20 21,523.20 0.00 0.00 21,523.20

     - ฝ้าชายคากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4

มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

101.380 ตร.ม. 144.82 14,681.85 0.00 0.00 14,681.85

     - งานฉาบปูนท้องพื้น 292.800 ตร.ม. 75.02 21,965.85 82.00 24,009.60 45,975.46

     - อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป 1,074.000 ตร.ม. 15.00 16,110.00 15.00 16,110.00 32,220.00

   งานผนังและตกแต่ง

     - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 850.000 ตร.ม. 341.17 289,994.50 89.00 75,650.00 365,644.50

     - งานฉาบปูนเรียบผนัง 1,624.000 ตร.ม. 75.02 121,832.48 82.00 133,168.00 255,000.48

     - งานฉาบปูนเรียบผนังโครงสร้าง 2,440.000 ตร.ม. 75.02 183,048.80 100.00 244,000.00 427,048.80

     - ฉาบปูนเรียบผนังเซาะร่อง 61.500 ตร.ม. 75.02 4,613.73 115.00 7,072.50 11,686.23

     - ผนังบล๊อคแก้ว 26.800 ตร.ม. 1,168.00 31,302.40 200.00 5,360.00 36,662.40

6หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 8"x8" 271.500 ตร.ม. 175.46 47,637.39 166.00 45,069.00 92,706.39

   งานพื้นและตกแต่ง

     - พื้นหินขัดเบอร์ 4 พร้อมเคลือบเงา 1,541.500 ตร.ม. 588.79 907,619.78 0.00 0.00 907,619.79

     - พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 0.40 x

0.40 ม. ชนิดกันลื่น

96.000 ตร.ม. 328.84 31,568.64 158.00 15,168.00 46,736.64

     - พื้นผิวขัดมันเรียบ 12.000 ตร.ม. 135.55 1,626.60 40.00 480.00 2,106.60

     - พื้นขัดหยาบ 99.500 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 2,985.00 2,985.00

     - จมูกบันได พีวีซี ขนาด 2" 96.000 ม. 64.95 6,235.20 40.00 3,840.00 10,075.20

   งานประตู - หน้าต่าง

     - ป1 ประตูเหล็กม้วน ขนาด 4.00x3.60 ม. 1.000 ชุด 18,841.12 18,841.12 0.00 0.00 18,841.12

     - ป2 ประตูบานเปิดคู่วงกบไม้เน้อแข็ง บานไม้สัก

ขนาด 1.90x2.70 ม. พร้อมช่องแสงกระจกด้านบน

3.000 ชุด 11,300.00 33,900.00 0.00 0.00 33,900.00

7หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง

บานไม้สัก ขนาด 2.70x3.60 ม.

หน้าต่างชนิดบานเกล็ดปรับมุม

พ้อมช่องแสงกระจกใสด้านบน

18.000 ชุด 11,650.00 209,700.00 0.00 0.00 209,700.00

     - ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยววงกบไม้เนื้อแข็ง

บานไม้สัก ขนาด 1.00x2.70 ม.

3.000 ชุด 5,950.00 17,850.00 0.00 0.00 17,850.00

     - ป5 ประตูประตูบานเปิดเดี่ยวชนิด พีวีซี ขนาด

0.90x2.00 ม.

3.000 ชุด 3,500.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

     - ป6 ประตูประตูบานเปิดเดี่ยวชนิด พีวีซี ขนาด

0.80x1.80 ม.

12.000 ชุด 2,800.00 33,600.00 0.00 0.00 33,600.00

     - ป7 ประตูประตูบานเปิดเดี่ยวชนิด พีวีซี ขนาด

0.65x1.00 ม.

4.000 ชุด 1,600.00 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00

     - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ช่องแสงติดตาย

2 ข้าง พร้อมช่องแสงกระจกใสด้านบน ขนาด

1.60x3.60 ม.

27.000 ชุด 9,300.00 251,100.00 0.00 0.00 251,100.00

8หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - หน้าต่างบานเกล็ดกระจกใสติดตาย ขนาด

1.65x0.70 ม.

3.000 ชุด 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

     - หน้าต่างบานเกล็ดกระจกใสติดตาย ขนาด

3.20x0.70 ม.

3.000 ชุด 3,400.00 10,200.00 0.00 0.00 10,200.00

     - ช่องระบายอากาศติดหน้าจั่ว 3.000 ชุด 1,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

   งานราวบันไดกันตก-ราวกันตกม้านั่ง

     - ราวบันไดสแตนเลส ขนาด ศก. 2 นิ้ว 18.000 ม. 1,150.00 20,700.00 0.00 0.00 20,700.00

     - ราวกันตกม้านั่งเหล็ก ศก. 3 นิ้ว หนา 2.3 มม. 72.450 ม. 814.59 59,017.04 0.00 0.00 59,017.05

     - รับราวกันตกม้านั่งเหล็ก ศก. 2 นิ้ว หนา 2.3

มม.

11.700 ม. 585.63 6,851.87 0.00 0.00 6,851.87

     - ค่าแรงราวม้านั่งเหล็ก 394.300 กก. 0.00 0.00 12.00 4,731.60 4,731.60

   งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม

     - โถส้วมนั่งราบมีฐานสีขาว แบบมีหม้อน้ำ 15.000 ชุด 3,250.00 48,750.00 450.00 6,750.00 55,500.00

     - โถปัสสาวะชาย สีขาวพร้อมฟลัชวาล์ว 8.000 ชุด 3,372.90 26,983.20 450.00 3,600.00 30,583.20
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สุเจนต์ ไขแสงจันทร์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - อ่างล้างหน้าชนิดฝัง เคาน์เตอร์ สีขาว

พร้อมก๊อกน้ำแบบกด

13.000 ชุด 2,030.84 26,400.92 450.00 5,850.00 32,250.92

     - เคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้าพร้อมว้สดุบุผิว(กระเบื้องเซรามิค)

10.800 ม. 1,072.40 11,581.92 321.72 3,474.58 15,056.50

     - ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง 15.000 ชุด 250.00 3,750.00 70.00 1,050.00 4,800.00

     - สายฉีดชำระ 15.000 อัน 300.00 4,500.00 35.00 525.00 5,025.00

     - ก๊อกน้ำชนิดหัวบอลวาล์ว 3.000 ตัว 92.52 277.56 25.00 75.00 352.56

     - สต๊อปวาล์ว 1/2" 28.000 อัน 101.86 2,852.08 35.00 980.00 3,832.08

     - กระจกเงา ห้องน้ำนักเรียน

(ขนาดตามแบบรูปและรายการ)

3.000 ชุด 2,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

     - กระจกเงา ห้องน้ำครู

(ขนาดตามแบบรูปและรายการ)

3.000 ชุด 335.30 1,005.90 70.00 210.00 1,215.90

     - ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น 24.000 อัน 175.68 4,216.32 75.00 1,800.00 6,016.32

     - แผงกั้นโถปัสสาวะ 8.000 ชุด 887.50 7,100.00 170.00 1,360.00 8,460.00

10หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานสี

     - สีน้ำพลาสติกผนังอาคาร 1,624.000 ตร.ม. 40.29 65,430.96 30.00 48,720.00 114,150.96

     - สีน้ำพลาสติกโครงสร้างอาคาร 2,440.000 ตร.ม. 40.29 98,307.60 30.00 73,200.00 171,507.60

     - งานสีผ้าเพดาน 2,000.000 ตร.ม. 40.29 80,580.00 30.00 60,000.00 140,580.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 92,105.07 2,865,223.81 3,370.72 785,238.28 3,650,462.12-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานเดินท่อโสโครก

     - ท่อพวีซี ขนาด ศก. 6 นิ้ว ชั้น 8.5 10.000 ท่อน 1,447.20 14,472.00 200.00 2,000.00 16,472.00

     - ท่อพวีซี ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5 15.000 ท่อน 753.74 11,306.10 100.00 1,500.00 12,806.10

     - ท่อพวีซี ขนาด ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 7.000 ท่อน 465.42 3,257.94 75.00 525.00 3,782.94

     - ท่อพวีซี ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 10.000 ท่อน 311.69 3,116.90 50.00 500.00 3,616.90

     - ท่อพวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 20.000 ท่อน 211.69 4,233.80 40.00 800.00 5,033.80

11หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ

ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ

1.000 งาน 8,765.00 8,765.00 2,629.50 2,629.50 11,394.50

     - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง

30% ของราคาวัสดุ

1.000 งาน 6,574.00 6,574.00 1,972.20 1,972.20 8,546.20

   งานเดินท่อน้ำดี

     - ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 1 นิ้ว ชั้น 13.5 5.000 ท่อน 113.08 565.40 30.00 150.00 715.40

     - ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5 10.000 ท่อน 65.42 654.20 30.00 300.00 954.20

     - ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 30.000 ท่อน 59.81 1,794.30 30.00 900.00 2,694.30

     - ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ

ค่าแรง 30% ของราคาวัสดุ

1.000 งาน 1,205.00 1,205.00 361.50 361.50 1,566.50

     - เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง

30% ของราคาวัสดุ

1.000 งาน 904.17 904.17 271.25 271.25 1,175.42

   งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

12หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ถังบำบัด ระบบเกรอะและกรองในตัว

ขนาดความจุ 10,000 ลิตร

1.000 ชุด 51,023.70 51,023.70 10,204.74 10,204.74 61,228.44

     - ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,000 ลิตร 1.000 ชุด 4,065.42 4,065.42 0.00 0.00 4,065.42

     - เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์ 1.000 ชุด 9,887.01 9,887.01 2,966.10 2,966.10 12,853.11

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 85,852.35 121,824.94 18,960.29 25,080.29 146,905.23-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   งานดวงโคมไฟฟ้า

     - โคมไฟฟ้าหลอด LED ชนิดเปลือย 1x18 W 24.000 ชุด 135.50 3,252.00 115.00 2,760.00 6,012.00

     - โคมไฟฟ้าอกไก่หลอด LED ชนิด 2x18 W 144.000 ชุด 519.62 74,825.28 135.00 19,440.00 94,265.28

     - สายไฟเมนไฟฟ้า THW ขนาด 95 sq.mm. 450.000 ม. 361.20 162,540.00 55.00 24,750.00 187,290.00

     - สายไฟเมนไฟฟ้า THW ขนาด 35 sq.mm. 210.000 ม. 127.44 26,762.40 30.00 6,300.00 33,062.40

     - สายไฟเมนไฟฟ้า THW ขนาด 16 sq.mm. 60.000 ม. 61.20 3,672.00 20.00 1,200.00 4,872.00

13หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - สายไฟเมนสวิทซ์,ปลั๊ก,พัดลม THW ขนาด 4

sq.mm.

600.000 ม. 14.49 8,694.00 10.00 6,000.00 14,694.00

     - สายไฟกราวด์ THW ขนาด 2.5 sq.mm. 2,000.000 ม. 10.29 20,580.00 7.00 14,000.00 34,580.00

     - ท่อ PE สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด ศก. 2 นิ้ว 32.000 ม. 24.49 783.68 22.00 704.00 1,487.68

     - ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด ศก. 1 นิ้ว 80.000 ม. 6.95 556.00 25.00 2,000.00 2,556.00

     - ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว 88.000 ม. 3.15 277.20 23.00 2,024.00 2,301.20

     - ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว 408.000 ม. 2.51 1,024.08 20.00 8,160.00 9,184.08

     - แร๊ค 7 ช่อง พร้อมลูกรอก 50.000 ชุด 255.14 12,757.00 0.00 0.00 12,757.00

     - พรีฟอร์ม เบอร์ 95 200.000 อัน 101.80 20,360.00 0.00 0.00 20,360.00

   งานสวิทซ์ และเต้ารับ

     - สวิทซ์ทางเดียว 1P 250V 15A 96.000 ชุด 28.04 2,691.84 80.00 7,680.00 10,371.84

     - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ 2P/G 250V 15A 67.000 ชุด 88.79 5,948.93 90.00 6,030.00 11,978.93

   งานเดินสายไฟ

14หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - อุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้า (10%

ค่าวัสดุงานไฟฟ้า)

1.000 งาน 27,623.00 27,623.00 0.00 0.00 27,623.00

   งานแผงสวิทซ์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์

     - ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 24 ช่อง+

ลูกเซอร์กิตเบรกกเกอร์ 24 ตัว

4.000 ชุด 10,375.70 41,502.80 0.00 0.00 41,502.80

     - ตู้ MDBเมน 250A 1.000 ชุด 57,352.00 57,352.00 0.00 0.00 57,352.00

   พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง

     - พัดลมชนิดติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 72.000 ชุด 1,353.15 97,426.80 400.00 28,800.00 126,226.80

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 98,444.46 568,629.01 1,032.00 129,848.00 698,477.01-

5   อื่นๆ

    - งานรื้อถอนอาคารโรงอาหาร(เดิม) 234.950 ตร.ม. 0.00 0.00 200.00 46,990.00 46,990.00

    - งานรื้อถอนอาคารเรียน 2 ชั้น(เดิม) 292.000 ตร.ม. 0.00 0.00 200.00 58,400.00 58,400.00
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สุเจนต์ ไขแสงจันทร์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานรื้อถอนอาคารหลังคาคลุมทางเดิน 137.260 ตร.ม. 0.00 0.00 200.00 27,452.00 27,452.00

รวมค่าอื่นๆ - 0.00 0.00 600.00 132,842.00 132,842.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 11,140,311.40

16หน้า

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์
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 1หน้า 1 จาก

เวียงพางคำ แม่สาย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเชียงราย แบบเลขที่

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ค่าทดสอบดินวิธี BORING TEST 1.000 13,500.00จุด

13,500.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:45



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าทดสอบดินวิธี BORING TEST

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายแบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล เวียงพางคำ แม่สาย เชียงรายสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

*

หน่วย : บาท

1 ค่าทดสอบดินวิธี BORING TEST 13,500.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

13,500.00

0.00

13,500.00

หน้า 1 จาก 1

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:41



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

17

เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เวียงพางคำ แม่สาย เชียงรายสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2863 14,329,782.5511,140,311.40อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม1

รวมค่าก่อสร้าง 14,329,782.55

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,608.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    8,911.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,329,782.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:46



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

17

เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เวียงพางคำ แม่สาย เชียงรายสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 14,329,782.55

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,608.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    8,911.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,329,782.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:46



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

17

เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เวียงพางคำ แม่สาย เชียงรายสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อภิรติ คำบุญ  

(  อภิรติ คำบุญ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน  

(  กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุเจนต์ ไขแสงจันทร์  

(  สุเจนต์ ไขแสงจันทร์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วีรพงศ์ ทาต๊ะ  

(  วีรพงศ์ ทาต๊ะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  นิทัศน์ จันติ๊บ  

(  นิทัศน์ จันติ๊บ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:46



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เชียงรายแม่สายเวียงพางคำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 14,329,782.55
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 1.000 หลังละ 14,329,782.55

บาท

2 13,500.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 2หน้า 1 จาก

 สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:50



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เชียงรายแม่สายเวียงพางคำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 14,343,282.55

ราคากลาง (........... สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุเจนต์ ไขแสงจันทร์

16 กุมภาพันธ์ 2566 13:52:50



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย

มีจำนวน

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  วีรพงศ์ ทาต๊ะ  

(  วีรพงศ์ ทาต๊ะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน  

(  กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อภิรติ คำบุญ  

(  อภิรติ คำบุญ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุเจนต์ ไขแสงจันทร์  

(  สุเจนต์ ไขแสงจันทร์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 65/66 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย

มีจำนวน

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  นิทัศน์ จันติ๊บ  

(  นิทัศน์ จันติ๊บ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง


