
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงต่อเติมอาคารร้านค้าชนิด 8 ร้านค้า แถวยาว AB1 จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 82,562.95

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 30,181.25

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 6,190.50

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 118,934.70

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41

118,934.70หมายเหตุ :  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

    - เสาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนซ์) หนา

3.2 มม.ขนาด 4"X4"(52.2 กก./ท่อน)

157.500 กก. 40.80 6,426.00 12.00 1,890.00 8,316.00

    - อะเสเหล็กตัวซี (ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

125X50X20X3.2 มม. (32.5 กก./ท่อน)

587.160 กก. 39.40 23,134.10 10.00 5,871.60 29,005.70

    - จันทันเหล็กตัวซี(ชุบกัลวาไนซ์)ขนาด

100X50X20X3.2 มม (30 กก./ท่อน)

505.750 กก. 39.40 19,926.55 10.00 5,057.50 24,984.05

    - แปเหล็กตัวซี(ชุบกัลวาไนซ์)ขนาด

75X45X15X2.3 มม. (16.8 กก./ท่อน)

336.000 กก. 36.50 12,264.00 10.00 3,360.00 15,624.00

    - คร่าวเหล็กกล่องกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

(ชุบกัลวาไนซ์) หนา 2.0 มม.ขนาด 1"X1" (7.8

กก/ท่อน)

93.600 กก. 39.50 3,697.20 10.00 936.00 4,633.20

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 195.60 65,447.85 52.00 17,115.10 82,562.95-

2   งานสถาปัตยกรรม

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง 0.75 ม. ยาว 3.50

ม.หนา 0.3 มม.(สีเขียว)

101.150 ตร.ม. 160.00 16,184.00 70.00 7,080.50 23,264.50

    - แผ่นปิดครอบข้างเมทัลชีท ขนาดกว้าง 0.30

ม.ยาว 3.00 ม. หนา 0.3 มม.(สีเขียว)

12.000 เมตร 70.00 840.00 70.00 840.00 1,680.00

    - แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 6"X6" หนา 4 มม. 6.000 แผ่น 66.00 396.00 0.00 0.00 396.00

    - พุกเหล็ก ขนาด 2 1/2 นิ้ว 30.000 ตัว 15.00 450.00 0.00 0.00 450.00

    - สกรูยิงแปเหล็ก 48 มม.(กล่องละ 100 ตัว) 15.000 กล่อง 150.00 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00

    - สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร 2.000 กระป๋อง 401.87 803.74 540.00 1,080.00 1,883.74

    - ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร 1.000 กระป๋อง 257.01 257.01 0.00 0.00 257.01

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,119.88 21,180.75 680.00 9,000.50 30,181.25-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - หลอดไฟ LED T8 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) 8.000 ชุด 200.00 1,600.00 115.00 920.00 2,520.00

3หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เต้ารับ+สวิตซ์ 8.000 ชุด 150.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

    - ท่อพีวีซีร้อยสายไฟขนาด 3/8 นิ้ว 20.000 ท่อน 33.00 660.00 0.00 0.00 660.00

    - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1X4 ตร.มม. 48.000 เมตร 10.00 480.00 10.00 480.00 960.00

    - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1X1.5 ตร.มม. 80.000 เมตร 4.60 368.00 5.00 400.00 768.00

    - ก้ามปูยึดท่อพีวีซีร้อยสายไฟ 30.000 ตัว 2.75 82.50 0.00 0.00 82.50

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 400.35 4,390.50 130.00 1,800.00 6,190.50-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 118,934.70

4หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงต่อเติมลานเอนกประสงค์หน้าร้านค้า แถวยาว AB1-AB3 จำนวน 1 หลัง(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 280,832.50

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 274,842.50

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 555,675.00

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41

555,675.00หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - เสาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนซ์)

ขนาด 4"X4" หนา 3.2 มม. (52.5 กก./ท่อน)

630.000 กก. 40.80 25,704.00 12.00 7,560.00 33,264.00

    - คานเหล็กกล่องสีเหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนซ์)

ขนาด 4"X4" หนา 3.2 มม (52.5 กก./ท่อน)

1,102.500 กก. 40.80 44,982.00 12.00 13,230.00 58,212.00

    - ตงเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

2"X4" หนา 3.2 มม.(39 กก./ท่อน)

1,872.000 กก. 40.80 76,377.60 12.00 22,464.00 98,841.60

    - อะเสเหล็กตัวซี(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

125X50X20X3.2 มม.(32.5 กก./ท่อน)

357.500 กก. 39.40 14,085.50 10.00 3,575.00 17,660.50

    - จันทันเหล็กตัวซี(ชุบกัลวาไนซ์)ขนาด

100X50X20X3.2 มม.(30 กก./ท่อน)

1,050.000 กก. 39.40 41,370.00 10.00 10,500.00 51,870.00

    - แปเหล็กตัวซี (ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

75X45X15X2.3 มม. (16.8 กก./ท่อน)

252.000 กก. 36.50 9,198.00 10.00 2,520.00 11,718.00

    - คร่าวเหล็กกล่อง(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด 1"X1"

หนา 2.0 มม.(7.8 กก./ท่อน)

187.200 กก. 39.50 7,394.40 10.00 1,872.00 9,266.40

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 277.20 219,111.50 76.00 61,721.00 280,832.50-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - หลังคาเมทัลชีท กว้าง 8.00 ม.ยาว 27.00 ม.

หนา 0.3 มม.(สีเขียว)

225.000 ตร.ม. 160.00 36,000.00 70.00 15,750.00 51,750.00

    - ครอบมุมเมทัลชีท ขนาดกว้าง 0.30 72.000 เมตร 70.00 5,040.00 70.00 5,040.00 10,080.00

    - สกรูยิงแปเหล็ก 48 มม.บรรจุกล่อง ละ 100 ตัว 11.000 กล่อง 150.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00

    - สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร 4.000 กระป๋อง 401.87 1,607.48 0.00 0.00 1,607.48

    - ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร 2.000 กระป๋อง 257.01 514.02 0.00 0.00 514.02

    - งานรื้อถอนไม้พื้น(เดิม) 288.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 14,400.00 14,400.00

    - ไม้พื้นสำเร็จรูป ขนาด 2.5X15X300 ซม. 288.000 ตร.ม. 572.00 164,736.00 70.00 20,160.00 184,896.00

    - สกรูเกลียวปลายสว่าน ขนาด 2 1/2 นิ้ว

(กล่องละ 250 ตัว)

15.000 กล่อง 375.00 5,625.00 0.00 0.00 5,625.00

3หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - รางนำ้ฝน PVC. ปากกว้าง 6 นิ้ว พร้อมตะขอยึด 18.000 เมตร 200.00 3,600.00 40.00 720.00 4,320.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 2,185.88 218,772.50 300.00 56,070.00 274,842.50-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 555,675.00

4หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางเดินระหว่างอาคาร AB4, AC1 และ AC1,AA1 และ AC6-AA5(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 484,549.60

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 674,877.70

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,159,427.30

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41

1,159,427.30หมายเหตุ :  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

    - เสาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนซ์)

ขนาด 4"X4" หนา 3.2 มม (52.5 กก./ท่อน)

1,417.500 กก. 40.80 57,834.00 12.00 17,010.00 74,844.00

    - คานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนซ์)

ขนาด 4"X4" หนา 3.2 มม (52.5 กก/ท่อน)

472.500 กก. 40.80 19,278.00 12.00 5,670.00 24,948.00

    - ตงเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

2"X4" หนา 3.2 มม. (39 กก./ท่อน)

2,632.500 กก. 40.80 107,406.00 10.00 26,325.00 133,731.00

    - อะเสเหล็กตัวซี (ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

125X50X20X3.2 มม. (32.5 กก./ท่อน)

1,592.000 กก. 39.40 62,724.80 10.00 15,920.00 78,644.80

    - จันทันเหล็กตัวซี(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

100X50X20X3.2 มม.(30 กก./ท่อน)

1,782.000 กก. 39.40 70,210.80 10.00 17,820.00 88,030.80

    - แปเหล็กตัวซี(ชุบกัลวาไนซ์)ขนาด

75X45X15X2.3 มม.(16.8 กก./ท่อน)

1,814.000 กก. 36.50 66,211.00 10.00 18,140.00 84,351.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 237.70 383,664.60 64.00 100,885.00 484,549.60-

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

   ทางเดินระหว่างอาคาร

    - งานรื้อพื้นไม้(เดิม) 162.000 ตร.ม. 0.00 0.00 20.00 3,240.00 3,240.00

    - ไม้พื้นสำเร็จรูป 2.5X15X300 ซม. 162.000 ตร.ม. 574.00 92,988.00 70.00 11,340.00 104,328.00

    - สกรูเกลียวปลายสว่าน ขนาด 2 1/2 นิ้ว (250

ตัว/กล่อง)

15.000 กล่อง 271.00 4,065.00 0.00 0.00 4,065.00

    - หลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง 0.75 ม. ยาว 2.20

ม. หนา 0.3 มม.(สีเขียว)

356.000 ตร.ม. 160.00 56,960.00 70.00 24,920.00 81,880.00

    - คร่าวเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ชุบกัลวาไนซ์)

ขนาด 1"X1" หนา 2.0 มม.(7.8 กก./ท่อน)

5,307.000 กก. 39.80 211,218.60 10.00 53,070.00 264,288.60

    - สกรูเกลียวปลายสว่าน 48 มม.(กล่องละ 100

ตัว)

24.000 กล่อง 175.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

    - เนื้ออวน(เชือกไนล่อนสีเขียว) ขนาดตา 5"X5" 356.000 ตร.ม. 2.50 890.00 0.00 0.00 890.00

    - สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร 5.000 กระป๋อง 401.87 2,009.35 0.00 0.00 2,009.35

3หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร 2.000 กระป๋อง 257.01 514.02 0.00 0.00 514.02

    - หลังคามุงจาก (ทับจากสาคู ขนาด 0.30X1.00

ม.)

2,500.000 อัน 15.00 37,500.00 2.00 5,000.00 42,500.00

   งานราวกันตกทางเดิน (ความยาว 450 ม.)

     - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

1 1/2"X3" หนา 2.3 มม.(20.7 กก./ท่อน)

2,070.000 กก. 39.00 80,730.00 10.00 20,700.00 101,430.00

     - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

1"X2" หนา 2.0 มม(12.3 กก./ท่อน)

922.000 กก. 34.00 31,348.00 10.00 9,220.00 40,568.00

     - สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร 10.000 แกลลอน 401.87 4,018.70 0.00 0.00 4,018.70

     - ทินเนอร์ 3.000 กระป๋อง 257.01 771.03 0.00 0.00 771.03

   งานตกแต่งเสา

     - ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 ม. 192.000 ท่อน 50.00 9,600.00 0.00 0.00 9,600.00

     - ลวดเหล็ก(เคลือบสังกะสี) 15.000 กก. 65.00 975.00 0.00 0.00 975.00

     - ค่าแรงงานหุ้มไม้ไผ่เสาเหล็กรับโครงหลังคา 64.000 ต้น 0.00 0.00 150.00 9,600.00 9,600.00

4หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 2,743.06 537,787.70 342.00 137,090.00 674,877.70-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,159,427.30

5หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงม้านั่งพักผ่อนหน้าอาคารร้ารค้าตลาดนำ้ทะเลน้อย จำนวน 40 ชุด ความยาวรวม 290 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 308,219.86

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 308,219.86

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:42

308,219.86หมายเหตุ :  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

    - งานรื้อถอนม้านั้งไม้ไผ่หน้าอาคารร้านค้า(เดิม) 200.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 10,000.00 10,000.00

    - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

1"X1" หนา 2 มม. (7.8 กก./ท่อน)

585.000 กก. 39.50 23,107.50 10.00 5,850.00 28,957.50

    - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

1"X2" หนา 2 มม. (12.3 กก./ท่อน)

4,120.000 กก. 34.00 140,080.00 10.00 41,200.00 181,280.00

    - ไม้พื้นสำเร็จรูป ขนาด 2.5X15X300 ซม. 131.000 ตร.ม. 574.00 75,194.00 70.00 9,170.00 84,364.00

    - ตะปูปลายสว่าน ความยาว 2 นิ้ว (250

ตัว/กล่อง)

8.000 กล่อง 169.00 1,352.00 0.00 0.00 1,352.00

    - สีรองพื้นโลหะใหม่ 3.785 ลิตร 5.000 แกลลอน 401.87 2,009.35 0.00 0.00 2,009.35

    - ทินเนอร์ 3.785 ลิตร 1.000 กระป๋อง 257.01 257.01 0.00 0.00 257.01

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 1,475.38 241,999.86 140.00 66,220.00 308,219.86-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 308,219.86

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุง/ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคาร,พื้นทางเดินรอบตลาดนำ้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,067 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,645,728.53

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 1,661,906.88

3 งานภูมิทัศน์ รวม 151,601.25

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,459,236.66

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:42

3,459,236.66หมายเหตุ :  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

    - ค่าแรงงานรื้อถอนไม้พื้นเดิม 2,067.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 103,350.00 103,350.00

    - คานเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนซ์)

ขนาด 4"X4" หนา 3.2 มม.(52.5 กก./ท่อน)

4,830.000 กก. 40.80 197,064.00 12.00 57,960.00 255,024.00

    - ตงเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ชบกัลวาไนซ์) ขนาด

2"X4" หนา 3.2 มม.(39.00 กก./ท่อน)

24,291.000 กก. 40.80 991,072.80 12.00 291,492.00 1,282,564.80

    - สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร 10.000 แกลลอน 401.87 4,018.70 0.00 0.00 4,018.70

    - ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร 3.000 กระป๋อง 257.01 771.03 0.00 0.00 771.03

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 740.48 1,192,926.53 74.00 452,802.00 1,645,728.53-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ไม้พื้นสำเร็จรูป ขนาด 2.5X15X300 ซม. 2,066.000 ตร.ม. 574.00 1,185,884.00 70.00 144,620.00 1,330,504.00

    - สกรูปลายสว่าน ขนาด 2 นิ้ว (250 ตัว/กล่อง) 80.000 กล่อง 169.00 13,520.00 0.00 0.00 13,520.00

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานปูกระเบื้องลานอเนกประสงค์

     - กระเบื้องเคลือบปูพื้น 16"X16" 560.000 ตร.ม. 189.00 105,840.00 158.00 88,480.00 194,320.00

     - ปูนซีเมนต์ผสม(ตราเสือ) 12.050 ตัน 2,663.56 32,095.89 0.00 0.00 32,095.90

     - ปูนยาแนวกระเบื้อง 134.000 ถุง 55.00 7,370.00 0.00 0.00 7,370.00

     - ทรายหยาบ 62.000 ลบ.ม. 467.29 28,971.98 0.00 0.00 28,971.98

     - หญ้าเทียม สูง 1 ซม. 225.000 ตร.ม. 215.00 48,375.00 30.00 6,750.00 55,125.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 4,332.85 1,422,056.87 258.00 239,850.00 1,661,906.88-

3   งานภูมิทัศน์

    - ขอบคันหิน ใหญ่ทรงมน 15X30X100 ซม. 377.000 ท่อน 165.00 62,205.00 45.00 16,965.00 79,170.00

    - ขอบคันหิน ทรงมุมโค้ง 15X30X39 ซม. 207.000 ท่อน 71.25 14,748.75 20.00 4,140.00 18,888.75

    - ขอบคันหิน เข้ามุมใหญ่ 15X30X15 ซม. 22.000 ท่อน 33.75 742.50 0.00 0.00 742.50

    - หญ้านวลน้อย 400.000 ตร.ม. 35.00 14,000.00 25.00 10,000.00 24,000.00

3หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ดินปลูกหญ้า 160.000 ลบ.ม. 180.00 28,800.00 0.00 0.00 28,800.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 485.00 120,496.25 90.00 31,105.00 151,601.25-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,459,236.66

4หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโถงทางเข้าตลาดนำ้ทะเลน้อย

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 150,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 150,000.00

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:42

150,000.00หมายเหตุ :  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   งานสถาปัตยกรรม

    - ค่าแรงงานบุผนังไม้ไผ่(ใหม่) 370.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 18,500.00 18,500.00

    - ค่าแรงงานรื้อผนังไม้ไผ่(เดิม) 370.000 ตร.ม. 0.00 0.00 20.00 7,400.00 7,400.00

    - ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4.50

เมตร

550.000 ท่อน 40.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00

    - ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11/2 นิ้ว ยาว 5.00

เมตร

900.000 ท่อน 45.00 40,500.00 0.00 0.00 40,500.00

    - ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 3.50

เมตร

1,000.000 ท่อน 35.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

    - ลวดผูกเหล็ก(เคลือบสังกะสี) 40.000 กก. 65.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00

    - สกรูหัวหกเหลี่ยม ยาว 2.5 นิ้ว (100 ตัว/กล่อง) 100.000 กล่อง 200.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

    - ระบบไฟฟ้า(เหมารวม) 1.000 ชุด 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 4,385.00 124,100.00 70.00 25,900.00 150,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 150,000.00

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องนำ้-ห้องส้วม DB1 , DA2 , DA3 จำนวน 3 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 271,264.40

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 197,699.18

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 468,963.58

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:43

468,963.58หมายเหตุ :  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

    - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

1"X2" หนา 2.0 มม.(12.3 กก./ท่อน)

897.000 กก. 39.80 35,700.60 10.00 8,970.00 44,670.60

    - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนว์) ขนาด

1'X1" หนา 2.0 มม.(7.8 กก./ท่อน)

819.000 กก. 39.50 32,350.50 10.00 8,190.00 40,540.50

    - สีรองพื้นโลหะใหม่ 3.785 ลิตร 3.000 แกลลอน 401.87 1,205.61 0.00 0.00 1,205.61

    - ทินเนอร์ 3.785 ลิตร 1.000 กระป๋อง 257.01 257.01 0.00 0.00 257.01

    - แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20X 2.40 ม. หนา 4

มม.

150.000 แผ่น 120.00 18,000.00 89.00 13,350.00 31,350.00

    - ตะปูเกลียวปลายสว่าน ยาว 1 นิ้ว (400 ตัว

/กล่อง)

2.000 กล่อง 200.00 400.00 0.00 0.00 400.00

    - งานทาสีผนัง(ภายใน- ภายนอก) 432.000 ตร.ม. 25.49 11,011.68 30.00 12,960.00 23,971.68

    - วงกบพร้อมบานประตู PVC. ขนาด 0.70X1.80

ม. (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)

18.000 ชุด 1,500.00 27,000.00 100.00 1,800.00 28,800.00

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    -

ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม(สำหรับห้องนำ้คนพิการ)

ขนาด 1.10 X2.00 ม.(พร้อมอุปกรณ์)

6.000 ชุด 6,800.00 40,800.00 240.00 1,440.00 42,240.00

   งานปูพื้นไม้สำเร็จรูปหน้าห้องนำ้ -ห้องส้วม DA2

     - ค่าแรงงานรื้อพื้นไม้(เดิม) 96.000 ตร.ม. 0.00 0.00 20.00 1,920.00 1,920.00

     - ไม้พื้นสำเร็จรูป ขนาด 2.5X15X300 ม. 86.000 ตร.ม. 574.00 49,364.00 70.00 6,020.00 55,384.00

     - สกรูปลายสว่าน 48 มม. (100 ตัว/กล่อง) 3.000 กล่อง 175.00 525.00 0.00 0.00 525.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 10,132.67 216,614.40 569.00 54,650.00 271,264.40-

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - โถส้วมแบบชักโครก (พร้อมอุปการณ์ครบชุด) 24.000 ชุด 3,551.40 85,233.60 450.00 10,800.00 96,033.60

    - สายฉีดชำระ 24.000 อัน 199.00 4,776.00 35.00 840.00 5,616.00

    - โถปัสสาวะชาย 9.000 ชุด 1,700.93 15,308.37 450.00 4,050.00 19,358.37

3หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 9.000 ชุด 580.00 5,220.00 0.00 0.00 5,220.00

    - ก็อกนำ้อ่างล้างหน้า 24.000 ชุด 199.00 4,776.00 0.00 0.00 4,776.00

    - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC

(สำหรับก่อสร้างฐานคอนกรีตขนาด 0.20X2.50X6.00

ม.จำนวน 2 ฐาน)

6.000 ลบ.ม. 2,355.14 14,130.84 306.00 1,836.00 15,966.84

    - เหล็ก DB 12 .100 ตัน 24,206.45 2,420.64 3,300.00 330.00 2,750.65

    - ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร 4.000 ชุด 4,710.00 18,840.00 1,000.00 4,000.00 22,840.00

    - ลวดสลิง 9 มม. 80.000 ม. 35.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00

    - กิ๊บจับสลิง 48.000 อัน 55.00 2,640.00 0.00 0.00 2,640.00

    - เกลียวเร่ง 1 นิ้ว 16.000 ตัว 370.00 5,920.00 0.00 0.00 5,920.00

    - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 10.000 ท่อน 487.85 4,878.50 0.00 0.00 4,878.50

    - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 10.000 ท่อน 252.34 2,523.40 0.00 0.00 2,523.40

    - ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2

นิ้ว

20.000 ท่อน 48.14 962.80 0.00 0.00 962.80

4หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2

นิ้ว

10.000 ท่อน 170.09 1,700.90 0.00 0.00 1,700.90

    - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1.000 ชุด 3,712.12 3,712.12 0.00 0.00 3,712.12

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 42,632.46 175,843.17 5,541.00 21,856.00 197,699.18-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 468,963.58

5หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารร้านค้า AC1 และ AC2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 99,889.28

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 30,360.00

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 7,340.50

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 137,589.78

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:43

137,589.78หมายเหตุ :  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

    - เสาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนซ์)

ขนาด 4"X4" หนา 3.2 มม.(52.5 กก./ท่อน)

367.500 กก. 40.80 14,994.00 12.00 4,410.00 19,404.00

    - อะเสเหล็กตัวซี(ชุบกังวาไนซ์) ขนาด

125X50X20X3.2 มม.(32.5 กก./ท่อน)

877.500 กก. 39.40 34,573.50 10.00 8,775.00 43,348.50

    - จันทันเหล็กตัวซี(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

100X50X20X3.2 มม.( 30 กก./ท่อน)

240.000 กก. 39.40 9,456.00 10.00 2,400.00 11,856.00

    - แปเหล็กตัวซี(ชุบกัลวาไนซ์) ขนาด

75X45X15X2.3 มม.(16.80 กก./ท่อน)

403.200 กก. 36.50 14,716.80 10.00 4,032.00 18,748.80

    - คร่าวเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ชุบกัลวาไนซ์)

ขนาด 1"X1" หนา 2.0 มม.(7.8 กก./ท่อน)

110.190 กก. 39.50 4,352.50 10.00 1,101.90 5,454.41

    - สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร 2.000 แกลลอน 410.28 820.56 0.00 0.00 820.56

    - ทินเนอร์ขนาด 3.875 ลิตร 1.000 กระป๋อง 257.01 257.01 0.00 0.00 257.01

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 862.89 79,170.37 52.00 20,718.90 99,889.28-

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

    - หลังคาเหล็กเมทัลชีท ขนาดกว้าง 0.75

ม.ยาว3.50 ม. หนา 0.3 มม.(สีเขียว)

97.000 ตร.ม. 160.00 15,520.00 70.00 6,790.00 22,310.00

    - แผ่นปิดครอบมุมเมทัลชีท ขนาดกว้าง 0.30

ม.ยาว 3.00 ม.หนา 0.3 มม.(สีเขียว)

45.000 ม. 70.00 3,150.00 70.00 3,150.00 6,300.00

    - สกรูปลายสว่าน 48 มม.(บรรจุกล่องละ 100 ตัว) 10.000 กล่อง 175.00 1,750.00 0.00 0.00 1,750.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 405.00 20,420.00 140.00 9,940.00 30,360.00-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - หลอดไฟ LED T (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) 10.000 ชุด 200.00 2,000.00 115.00 1,150.00 3,150.00

    - สวิตซ์+ปลั๊ก 10.000 ชุด 150.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

    - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1X4 ตร.ซม. 48.000 ซม. 10.00 480.00 10.00 480.00 960.00

3หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1X1.5 ตร.ซม. 80.000 ซม. 4.60 368.00 5.00 400.00 768.00

    - ท่อพีวีซีร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 3/8 นิ้ว 25.000 ท่อน 33.00 825.00 0.00 0.00 825.00

    - ก้ามปูยึดท่อ 50.000 อัน 2.75 137.50 0.00 0.00 137.50

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 400.35 5,310.50 130.00 2,030.00 7,340.50-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 137,589.78

4หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาสีอาคารร้านค้า(ทาภายนอก) อาคาร AB2,AB3,AB4,AB9,AB10,AB11,AB12,AC1,AC2,AC4,AC6, AC7,AC8 พื้นที่รวม 867 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 48,109.83

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 48,109.83

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:44

48,109.83หมายเหตุ :  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

    - งานทาสี 867.000 ตร.ม. 25.49 22,099.83 30.00 26,010.00 48,109.83

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 25.49 22,099.83 30.00 26,010.00 48,109.83-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 48,109.83

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งเครื่องขยายเสียง,เสียงตามสาย (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลทะเลน้อยกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 42,458.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 42,458.00

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:44

42,458.00หมายเหตุ :  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   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - สายลำโพง ขนาด 2X2.5 ตร.ซม.(ม้วนละ 100

ม.)

9.000 ม้วน 2,100.00 18,900.00 7.00 63.00 18,963.00

    - ท่อ PVC. ขนาด 18 มม.(สีขาว) 250.000 ท่อน 33.00 8,250.00 0.00 0.00 8,250.00

    - ข้อต่อตรง PVC 18 มม. (1/2 นิ้ว) 250.000 ตัว 2.70 675.00 0.00 0.00 675.00

    - ท่ออ่อน 18 มม. (50 ม./ม้วน) 5.000 ม้วน 800.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

    - ตลับแยก PVC. สามทาง 50.000 อัน 16.00 800.00 0.00 0.00 800.00

    - ก้ามปูยึดท่อ 18 มม.(1/2 นิ้ว) 500.000 ตัว 2.74 1,370.00 0.00 0.00 1,370.00

    - ค่าแรงงานติดตั้งลำโพงติดผนัง 2 ขนาด 6 นิ้ว 28.000 ชุด 0.00 0.00 300.00 8,400.00 8,400.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 2,954.44 33,995.00 307.00 8,463.00 42,458.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 42,458.00

2หน้า

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1
ศาลาไม้ ศาลานั่งเล่น ทรงอโยธยาโดมทอง หลังคา

2 ชั้น
รวม 400,000.00

2 ศาลาไม้ ศาลานั่งเล่น ทรงบาหลี หลังคา 2 ชั้น รวม 400,000.00

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40

948,630.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3
เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ แบบมอสเฟต

ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 2,000 W
รวม 28,000.00

4 มิกเซอร์ปรับแต่งเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง รวม 22,400.00

5
ลำโพงติดผนัง 2 ทาง ขนาด 6 นิ้ว

กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 W
รวม 40,800.00

6 ไมค์ลอย รวม 2,290.00

7 ไมค์สาย รวม 5,380.00

หน้า 2

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40

948,630.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

8 สายไมค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร รวม 1,800.00

9 ลำโพงตู้ ขนาด 15 นิ้ว 2 ดอก แบบ 2 ทาง รวม 47,960.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 948,630.00

หน้า 3

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40

948,630.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 ศาลาไม้ ศาลานั่งเล่น ทรงอโยธยาโดมทอง หลังคา

2 ชั้น

1.1 ศาลาไม้ศาลานั่งเล่น 10.000 หลัง 40,000.00 0.00 0.00 400,000.00

รวมค่าศาลาไม้ ศาลานั่งเล่น ทรงอโยธยาโดมทอง

หลังคา 2 ชั้น

- 40,000.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00-

2 ศาลาไม้ ศาลานั่งเล่น ทรงบาหลี หลังคา 2 ชั้น

2.1 ศาลาไม้ศาลานั่งเล่นทรงบาหลีหลังคา2ชั้น 10.000 หลัง 40,000.00 0.00 0.00 400,000.00

รวมค่าศาลาไม้ ศาลานั่งเล่น ทรงบาหลี หลังคา 2

ชั้น

- 40,000.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00-

3 เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ แบบมอสเฟต

ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 2,000 W

หน้า 2

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3.1

เครื่องขยายเสียงดพาเวอร์แอมป์แบบมอสเฟตขนาดก

ำลังขับไม่น้อยกว่า2,000W

1.000  ชุด 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

รวมค่าเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์

แบบมอสเฟต ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 2,000 W

- 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00-

4 มิกเซอร์ปรับแต่งเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

4.1 มิกเซอร์ปรับแต่งเสียงขนาดไม่น้อยกว่า16ช่อง 1.000  ชุด 22,400.00 0.00 0.00 22,400.00

รวมค่ามิกเซอร์ปรับแต่งเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 16

ช่อง

- 22,400.00 22,400.00 0.00 0.00 22,400.00-

5 ลำโพงติดผนัง 2 ทาง ขนาด 6 นิ้ว

กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 W

5.1 ลำโฑง2ทางขนาด6นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า30W 20.000  ชุด 2,040.00 0.00 0.00 40,800.00

หน้า 3

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าลำโพงติดผนัง 2 ทาง ขนาด 6 นิ้ว

กำลังขับไม่น้อยกว่า 30 W

- 2,040.00 40,800.00 0.00 0.00 40,800.00-

6 ไมค์ลอย

6.1 ไมค์ลอย 1.000  ชุด 2,290.00 0.00 0.00 2,290.00

รวมค่าไมค์ลอย - 2,290.00 2,290.00 0.00 0.00 2,290.00-

7 ไมค์สาย

7.1 ไมค์สาย 2.000  ชุด 2,690.00 0.00 0.00 5,380.00

รวมค่าไมค์สาย - 2,690.00 5,380.00 0.00 0.00 5,380.00-

8 สายไมค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร

8.1 สายไมค์โครโฟน 2.000  ชุด 900.00 0.00 0.00 1,800.00

หน้า 4

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าสายไมค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร - 900.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00-

9 ลำโพงตู้ ขนาด 15 นิ้ว 2 ดอก แบบ 2 ทาง

9.1 ลำโพงตู้ขนาด15นิ้ว2ดอกแบบ2ทาง 4.000 4 11,990.00 0.00 0.00 47,960.00

รวมค่าลำโพงตู้ ขนาด 15 นิ้ว 2 ดอก แบบ 2 ทาง - 11,990.00 47,960.00 0.00 0.00 47,960.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 5

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงควนขนุนทะเลน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40

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

งานปรับปรุงต่อเติมอาคารร้านค้าชนิด 8 ร้านค้า แถวยาว AB1 จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 154,091.79118,934.70งานปรับปรุงต่อเติมอาคารร้านค้าชนิด 8 ร้านค้า

แถวยาว AB1 จำนวน 1 หลัง

(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

1

รวมค่าก่อสร้าง 154,091.79

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      139.50  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,104.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,091.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:29



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงต่อเติมอาคารร้านค้าชนิด 8 ร้านค้า แถวยาว AB1 จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 154,091.79

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      139.50  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,104.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,091.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:29



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงต่อเติมลานเอนกประสงค์หน้าร้านค้า แถวยาว AB1-AB3 จำนวน 1 หลัง(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 719,932.53555,675.00งานปรับปรุงต่อเติมลานเอนกประสงค์หน้าร้านค้า

แถวยาว AB1-AB3 จำนวน 1

หลัง(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

1

รวมค่าก่อสร้าง 719,932.53

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 719,932.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:29



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงต่อเติมลานเอนกประสงค์หน้าร้านค้า แถวยาว AB1-AB3 จำนวน 1 หลัง(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 719,932.53

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 719,932.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:29



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางเดินระหว่างอาคาร AB4, AC1 และ AC1,AA1 และ AC6-AA5(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

5

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 1,502,154.001,159,427.30ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางเดินระหว่างอาคาร AB4, AC1

และ AC1,AA1 และ AC6-

AA5(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

1

รวมค่าก่อสร้าง 1,502,154.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      162.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,272.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,502,154.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:30



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางเดินระหว่างอาคาร AB4, AC1 และ AC1,AA1 และ AC6-AA5(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

5

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,502,154.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      162.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,272.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,502,154.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:30



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงม้านั่งพักผ่อนหน้าอาคารร้ารค้าตลาดนำ้ทะเลน้อย จำนวน 40 ชุด ความยาวรวม 290 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 399,329.65308,219.86ปรับปรุงม้านั่งพักผ่อนหน้าอาคารร้ารค้าตลาดนำ้ทะเลน้

อย จำนวน 40 ชุด ความยาวรวม 290 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

1

รวมค่าก่อสร้าง 399,329.65

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      130.50  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,059.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 399,329.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:30



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงม้านั่งพักผ่อนหน้าอาคารร้ารค้าตลาดนำ้ทะเลน้อย จำนวน 40 ชุด ความยาวรวม 290 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 399,329.65

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      130.50  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,059.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 399,329.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:30



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคาร,พื้นทางเดินรอบตลาดนำ้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,067 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 4,481,787.013,459,236.66งานปรับปรุง/ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคาร

,พื้นทางเดินรอบตลาดนำ้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,067

ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

1

รวมค่าก่อสร้าง 4,481,787.01

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2,067.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,168.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,481,787.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:31



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคาร,พื้นทางเดินรอบตลาดนำ้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,067 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 4,481,787.01

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2,067.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,168.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,481,787.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:31



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโถงทางเข้าตลาดนำ้ทะเลน้อย

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 194,340.00150,000.00งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโถงทางเข้าตลาดนำ้ทะเล

น้อย
1

รวมค่าก่อสร้าง 194,340.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      315.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    616.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 194,340.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:31



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโถงทางเข้าตลาดนำ้ทะเลน้อย

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 194,340.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      315.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    616.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 194,340.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:31



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องนำ้-ห้องส้วม DB1 , DA2 , DA3 จำนวน 3 ชุด

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

5

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 607,589.21468,963.58ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องนำ้-ห้องส้วม DB1 , DA2 ,

DA3 จำนวน 3 ชุด
1

รวมค่าก่อสร้าง 607,589.21

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 607,589.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:32



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องนำ้-ห้องส้วม DB1 , DA2 , DA3 จำนวน 3 ชุด

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

5

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 607,589.21

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 607,589.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:32



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารร้านค้า AC1 และ AC2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 178,261.31137,589.78งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารร้านค้า AC1 และ AC2

(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)
1

รวมค่าก่อสร้าง 178,261.31

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      231.43  ตารางเมตร เฉลี่ย    770.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 178,261.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:32



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารร้านค้า AC1 และ AC2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 178,261.31

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      231.43  ตารางเมตร เฉลี่ย    770.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 178,261.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:32



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานทาสีอาคารร้านค้า(ทาภายนอก) อาคาร AB2,AB3,AB4,AB9,AB10,AB11,AB12,AC1,AC2,AC4,AC6, AC7,AC8 พื้นที่รวม 867 ตร.ม.

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 62,331.0948,109.83งานทาสีอาคารร้านค้า(ทาภายนอก) อาคาร

AB2,AB3,AB4,AB9,AB10,AB11,AB12,AC1,AC2,AC

4,AC6, AC7,AC8 พื้นที่รวม 867 ตร.ม.

1

รวมค่าก่อสร้าง 62,331.09

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      867.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    71.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,331.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:32



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานทาสีอาคารร้านค้า(ทาภายนอก) อาคาร AB2,AB3,AB4,AB9,AB10,AB11,AB12,AC1,AC2,AC4,AC6, AC7,AC8 พื้นที่รวม 867 ตร.ม.

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 62,331.09

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      867.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    71.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,331.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:32



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานติดตั้งเครื่องขยายเสียง,เสียงตามสาย (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลทะเลน้อยกำหนด)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2956 55,008.5842,458.00งานติดตั้งเครื่องขยายเสียง,เสียงตามสาย

(รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลทะเลน้อยกำหนด)
1

รวมค่าก่อสร้าง 55,008.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,008.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:33



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานติดตั้งเครื่องขยายเสียง,เสียงตามสาย (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลทะเลน้อยกำหนด)

19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 55,008.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,008.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:33



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ปราณี ขาวสง  

(  ปราณี ขาวสง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เชาวลิต หลักชัย  

(  เชาวลิต หลักชัย  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วนัสชา เขียดนุ้ย  

(  วนัสชา เขียดนุ้ย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:33



 2หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พัทลุง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ควนขนุน

19 พฤษภาคม 2564

ทะเลน้อย อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

400,000.00ศาลาไม้ ศาลานั่งเล่น ทรงอโยธยาโดมทอง หลังคา 2 ชั้น1 400,000.00 0.00

400,000.00ศาลาไม้ ศาลานั่งเล่น ทรงบาหลี หลังคา 2 ชั้น2 400,000.00 0.00

28,000.00เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ แบบมอสเฟต

ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 2,000 W
3 28,000.00 0.00

22,400.00มิกเซอร์ปรับแต่งเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง4 22,400.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 850,400.00

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40



 2หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พัทลุง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ควนขนุน

19 พฤษภาคม 2564

ทะเลน้อย อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

40,800.00ลำโพงติดผนัง 2 ทาง ขนาด 6 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า

30 W
5 40,800.00 0.00

2,290.00ไมค์ลอย6 2,290.00 0.00

5,380.00ไมค์สาย7 5,380.00 0.00

1,800.00สายไมค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร8 1,800.00 0.00

47,960.00ลำโพงตู้ ขนาด 15 นิ้ว 2 ดอก แบบ 2 ทาง9 47,960.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 948,630.00

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:29:40



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ปราณี ขาวสง  

(  ปราณี ขาวสง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วนัสชา เขียดนุ้ย  

(  วนัสชา เขียดนุ้ย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เชาวลิต หลักชัย  

(  เชาวลิต หลักชัย  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:33



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงควนขนุนทะเลน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    19 พฤษภาคม 2564

11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 154,091.79
งานปรับปรุงต่อเติมอาคารร้านค้าชนิด 8 ร้านค้า แถวยาว AB1 จำนวน 1 หลัง

(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง) จำนวน 1.000 หลังละ 154,091.79 บาท

2 719,932.53
งานปรับปรุงต่อเติมลานเอนกประสงค์หน้าร้านค้า แถวยาว AB1-AB3 จำนวน 1

หลัง(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง) จำนวน 1.000 หลังละ 719,932.53 บาท

3 1,502,154.00
ปรับปรุง/ซ่อมแซมทางเดินระหว่างอาคาร AB4, AC1 และ AC1,AA1 และ AC6-

AA5(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง) จำนวน 1.000 หลังละ 1,502,154.00 บาท

4
399,329.65

ปรับปรุงม้านั่งพักผ่อนหน้าอาคารร้ารค้าตลาดนำ้ทะเลน้อย จำนวน 40 ชุด ความยาวรวม

290 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง) จำนวน 1.000 หลังละ 399,329.65

บาท

 4หน้า 1 จาก

 เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:35



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงควนขนุนทะเลน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    19 พฤษภาคม 2564

11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

5
4,481,787.01

งานปรับปรุง/ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคาร,พื้นทางเดินรอบตลาดนำ้

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,067 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง) จำนวน 1.000

หลังละ 4,481,787.01 บาท

6 194,340.00
งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโถงทางเข้าตลาดนำ้ทะเลน้อย จำนวน 1.000 หลังละ

194,340.00 บาท

7 1,822,767.63
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องนำ้-ห้องส้วม DB1 , DA2 , DA3 จำนวน 3 ชุด จำนวน 3.000

หลังละ 607,589.21 บาท

8 178,261.31
งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารร้านค้า AC1 และ AC2

(รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง) จำนวน 1.000 หลังละ 178,261.31 บาท

 4หน้า 2 จาก

 เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:35



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงควนขนุนทะเลน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    19 พฤษภาคม 2564

11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

9 62,331.09
งานทาสีอาคารร้านค้า(ทาภายนอก) อาคาร

AB2,AB3,AB4,AB9,AB10,AB11,AB12,AC1,AC2,AC4,AC6, AC7,AC8 พื้นที่รวม 867

10
55,008.58

งานติดตั้งเครื่องขยายเสียง,เสียงตามสาย

(รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลทะเลน้อยกำหนด) จำนวน 1.000 หลังละ 55,008.58

บาท

11 948,630.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 4หน้า 3 จาก

 เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:35



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงควนขนุนทะเลน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    19 พฤษภาคม 2564

11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 4 จาก 4

                 ราคากลาง 10,518,633.60

ราคากลาง (........... สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสตางค์ ...........)

สรุป

 4หน้า 4 จาก

 เชาวลิต หลักชัย

19 พฤษภาคม 2564 16:30:35



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    19 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลทะเลน้อย / เทศบาลตำบลทะเลน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  วนัสชา เขียดนุ้ย  

(  วนัสชา เขียดนุ้ย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ปราณี ขาวสง  

(  ปราณี ขาวสง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เชาวลิต หลักชัย  

(  เชาวลิต หลักชัย  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


