
แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะ

1.2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่

11

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

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,612,586.35งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,612,586.35 บาท

2 634,428.62งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 634,428.62 บาท

3 541,116.19งานผนัง-ผิวผนัง จำนวน 1.000 หลังละ 541,116.19 บาท

4 384,641.59งานผิวพื้น จำนวน 1.000 หลังละ 384,641.59 บาท

5 640,739.70งานประตู - หน้าต่าง จำนวน 1.000 หลังละ 640,739.70 บาท

6 325,397.04งานหลัง จำนวน 1.000 หลังละ 325,397.04 บาท

7 466,106.06งานฝ้าเพดาน จำนวน 1.000 หลังละ 466,106.06 บาท

 3หน้า 1 จาก

 วรวุฒิ หนูมาก
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จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง
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1.2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่

11

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

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8 51,552.41งานสุขภัณฑ์ จำนวน 1.000 หลังละ 51,552.41 บาท

9 201,887.93งานทาสี จำนวน 1.000 หลังละ 201,887.93 บาท

10 406,639.26งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 406,639.26 บาท

11 184,485.85งานระบบประปา-สุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 184,485.85 บาท

 3หน้า 2 จาก

 วรวุฒิ หนูมาก
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11

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

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 3 จาก 3

                 ราคากลาง 5,449,581.00

ราคากลาง (........... ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน ...........)

สรุป

 3หน้า 3 จาก

 วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:53:28



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

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช

มีจำนวน

เมื่อวันที่

1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

   

(  วสันต์ รักสงค์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  วรวุฒิ หนูมาก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ศุภโชค สงชู  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 วรวุฒิ หนูมาก
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