
หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 1,612,586.351,239,402.32งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก1

รวมค่าก่อสร้าง 1,612,586.35

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,196.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,612,586.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:52:59



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,612,586.35

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,196.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,612,586.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:52:59



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 634,428.62487,609.43งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก1

รวมค่าก่อสร้าง 634,428.62

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    864.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 634,428.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:52:59



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 634,428.62

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    864.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 634,428.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:52:59



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานผนัง-ผิวผนัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 541,116.19415,891.32งานผนัง-ผิวผนัง1

รวมค่าก่อสร้าง 541,116.19

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    737.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 541,116.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:52:59



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานผนัง-ผิวผนัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 541,116.19

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    737.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 541,116.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:52:59



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานผิวพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 384,641.59295,628.00งานผิวพื้น1

รวมค่าก่อสร้าง 384,641.59

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    524.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 384,641.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:00



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานผิวพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 384,641.59

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    524.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 384,641.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:00



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานประตู - หน้าต่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 640,739.70492,460.00งานประตู - หน้าต่าง1

รวมค่าก่อสร้าง 640,739.70

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    872.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 640,739.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:00



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานประตู - หน้าต่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 640,739.70

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    872.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 640,739.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:00



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานหลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 325,397.04250,093.80งานหลัง1

รวมค่าก่อสร้าง 325,397.04

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    443.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 325,397.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:00



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานหลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 325,397.04

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    443.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 325,397.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:00



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานฝ้าเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 466,106.06358,240.00งานฝ้าเพดาน1

รวมค่าก่อสร้าง 466,106.06

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    635.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 466,106.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานฝ้าเพดาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 466,106.06

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    635.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 466,106.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสุขภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 51,552.4139,622.18งานสุขภัณฑ์1

รวมค่าก่อสร้าง 51,552.41

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    70.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,552.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสุขภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 51,552.41

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    70.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,552.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานทาสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 201,887.93155,167.12งานทาสี1

รวมค่าก่อสร้าง 201,887.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    275.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 201,887.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานทาสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 201,887.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    275.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 201,887.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 406,639.26312,534.98งานระบบไฟฟ้า1

รวมค่าก่อสร้าง 406,639.26

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    554.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 406,639.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:02



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 406,639.26

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    554.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 406,639.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:02



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบประปา-สุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 184,485.85141,792.22งานระบบประปา-สุขาภิบาล1

รวมค่าก่อสร้าง 184,485.85

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    251.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 184,485.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:02



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบประปา-สุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 184,485.85

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      734.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    251.34 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 184,485.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:02



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1.2

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

   

(  วรวุฒิ หนูมาก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ศุภโชค สงชู  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  วสันต์ รักสงค์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:02


