
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ซื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง ๓ 
กองกำกับการ ต! กองบังคับการตำรวจทางหลวง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ......... แข.วงทางหล.วงสงขลาท่ี.๑ .. .(เวลาทำการ-๙๐.วัน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๓๘๙,๐๐๐,O.Q-บาท
๓. ลักษณะงาน งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทาง 
หลวง ๓ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ....๘.. พ.นุ'ษกา.คม ๒!£๖.๓...เปีนเงิน...'๖๓๕,๓๑๒,๒๐ บาท
๔. บัณขีประมาณการราคากลาง

(SL.C9)
๔.๒ 
๔.๓ 
๔.๔ dj o

ตามเอกสารแบบสรุปราคากลางแบบ ๑  ชุด .. ...

๖. รายซอคณะกรรมการกาหนดราคากลาง 
๖ .๑ นายไพร้ซ บิลอาหวัง รอ.ฃท.สงขลาที่ ๑  (ว)
๖.๒ นายธนิต ลังช่วง
๖.๓ นางสาว'ทิพรัตน์ หัสแก้ว
๖.๔ นายอนุวัฒน่ จันทร์คง

ซผ.ขท.
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ปริมาณงาน 1 แห่ง

ราคากลาง บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(นายไพรัช บิลอาหวัง) 
รอ.ฃท.สงขลาที่ 1 (ว) 

ประธานคณะกรรมการ

Af e w  GpaW 
(นายธนิต สังซ่วง)

ขผ.ฃท. 
กรรมการ

น ฺ. 1, 1,
(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว) 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ จันทร์คง) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

กรรมการ

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563



รายละเอียดราคากลาง
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย
ราคาต้นทุน Factor

l lp l l

ราคากลาง
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมราคา 

ต่อหน่วย
ราคาทุน 
(บาท)

ราคาต่อหน่วย X 
Factor "F"

ราคาต่อหน่วยท่ี 
คิดให้

เป็นเงิน 
(บาท)

1 งาบก่อสร้างร้ัวคอนกรีตความสูง 2.00 ม. ยาว 155.00 ม. พร้อมประตู
สแตนเลสบานเล่ือน
1.1 ขุดดิบฐานรากและถมคืน 7.00 ลบ.ม. - 99.00 99.00 693.00 1.3054 129.23 129.00 903.00
1.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปส่ีเหลี่ยมดัน ขนาด 0.22 X 0.22 X 4.00 ม. 53.00 ต้น 1,428.00 272.00 1,700.00 90,100.00 1.3054 2,219.18 2,219.00 117,607.00
1.3 ดัดหัวเสาเข็ม 53.00 ต้น - 200.00 200.00 10,600.00 1.3054 261.08 261.00 13,833.00
1.4 คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (240 ksc. รูปลูกบาศก์) 16.00 ลบ.ม. 1,817.76 391.00 2,208.76 35,340.16 1.3054 2,883.32 2,883.00 46,128.00
1.5 คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.50 ลบ.ม. 1,469.78 398.00 1,867.78 933.89 1.3054 2,438.20 2,438.00 1,219.00
1.6 ทรายรองก้นหลุม 0.50 ลบ.ม. 355.55 91.00 446.55 223.28 1.3054 582.93 582.00 291.00
1.7 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6 275.19 กก. 18.01 4.10 22.11 6,084.45 1.3054 28.86 28.86 7,941.98
1.8 เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9 126.95 กก. 17.18 4.10 21.28 2,701.50 1.3054 27.78 27.78 3,526.67
1.9 เหล็กเสริมข้ออ้อย รอ-40 DB 12 568.32 กก. 16.74 3.30 20.04 11,389.13 1.3054 26.16 26.16 14,867.25
1.10 ลวดผูกเหล็ก 17.00 กก. 25.97 - 25.97 441.49 1.3054 33.90 33.90 576.30
1.11 ไม้แบบ 98.00 ตร.ม. 157.98 133.00 290.98 28,516.04 1.3054 379.85 379.00 37,142.00
1.12 ตะปู 24.00 กก. 49.07 - 49.07 1,177.68 1.3054 64.06 64.00 1,536.00
1.13 ผนังร้ัวสำเร็จรูป 364.00 แผ่น 284.00 - 284.00 103,376.00 1.3054 370.73 370.00 134,680.00
1.14 ทับหลังร้ัวสำเร็จรูป 52.00 แผ่น 708.00 - 708.00 36,816.00 1.3054 924.22 924.00 48,048.00
1.15 เสาตรงร้ัวสำเร็จรูป 53.00 ท่อน 686.00 - 686.00 36,358.00 1.3054 895.50 895.00 47,435.00
1.16 ค่าแรงติดต้ังร้ัวสำเร็จรูป 1.00 L.S. - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1.3054 19,581.00 19,581.00 19,581.00
1.17 ทาสีบ้ําพลาสติก 620.00 ตร.ม. 51.00 34.00 85.00 52,700.00 1.3054 110.96 110.00 68,200.00
1.18 ประตูสแตนเลสบานเล่ือน กว้าง 5.00 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมติดต้ัง 1.00 บาน 55,000.00 - 55,000.00 55,000.00 1.3054 71,797.00 71,797.00 71,797.00

รวมค่างานต้นทุน 487,450.62 รวมราคากลาง 635,312.20

(นายไพรัช บิลอาหวัง) 
รอ.ฃท.สงขลาท่ี 1 (ว) 

ประธานคณะกรรมการ

 ̂ร <̂'(นายธบิต ลังช่วง) (นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว) (นายอบุวัฒน์ จันทร์คง)
ขผ.ขท. บายช่างโยธาปฏิบิติงาน นายช่างโยธาปฎิบิติงาน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ



สรุปราคากลาง
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ลำดับที่ รายการ ราคากลางเป็นเงิน 
(บาท) หมายเหตุ

1 งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตความสูง 2.00 ม. ยาว 155.00 ม. พร้อมประตูสแตนเลสบานเลื่อน 635,312.20 เง่ือนไข
- เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- เงินประกันผลงานหัก 10%
-ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7%

รวมราคากลาง 635,312.20

ราคากลาง (ตัวอักษร) ( หกแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสองบาทยี่สิบสตางค์ )

(นายไพรัช บิลอาหวัง) 
รอ.ฃท.สงขลาท่ี 1 (ว) 

ประธานคณะกรรมการ

(นายธนิต ลังช่วง) 
ซผ.ฃท. 

กรรมการ

(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ จันทร์คง) 
นายซ่างโยธาปฏิบัติงาน 

กรรมการ

เฟ้น,ชอบ

(นายวิชัยรัฐ แก้วโขติ) 
ผอ.ขห.สงซลาที่ S3



รายละเอียดการคำนวณ Factor F
งานก่อสร้างเวคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% 
เงินประกันผลงานหัก 10%

ดอกเบี้ยเงินคู้ (ต่อปี) 6% 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

เงินงบประมาณ 100%
เงินคู้ 0%

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร = 487,450.62 บาท
(2) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ = - บาท
(3) ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร (ฝนซุก 2)

ค่างานทุนไม่เกิน 0.5 ล้านบาท F = 1.3054

Factor F งานอาคารท่ีใซ้คำนวณราคากลาง 1.3054

(นายใพรัซ บิลอาหวัง) 
รอ.ฃท.สงขลาท่ี 1 (ว) 

ประธานคณะกรรมการ

(นายธนิต สังซ่วง) 
ซผ.ฃท. 

กรรมการ

' จ ู้r
(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว) 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ จันทร์คง) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

กรรมการ



แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
งานก่อสร้างเวคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

อยู่โบท้องท่ีจังหวัด ะ สงขลา เขดฝนตก : ฝนชุก 2
วันท่ีทำการประเมิน : 8 พ.ค. 63 ราคา'นามันดีเซล : 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร ใซ้ข้อมูลฐานวัสดุก่อสร้าง : เดีอน เมษายน 2563

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพ่วง ระยะขนส่งท่ี 200 กม. 255.23 บาท/ตัน ระยะติงแต่ 201 กม.® 1.28 บาท/ตัน/กม.

ท่ี รายการ หน่วย ค่าวัสดุ 

(บาท)

ระยะ 
ขนส่ง 
(กม.)

ค่าขนส่ง 

(บาท)

ค่าขน 
ข้ึน-ลง 
(บาท)

ค่าแรง/ 
ตัด/ดัด 
(บาท)

รวม

(บาท)
แหล่ง

1 เหล็กกลม RB 6 มม. (SR 24) ตัน 16,733.33 936.00 1,197.31 80.00 - 18,010.64 ราคาพาณิชย์กรุงเทพๆ เดีอน เม.ย. 2563
2 เหล็กกลม RB 9 มม. (SR 24) ตัน 15,900.00 936.00 1,197.31 80.00 - 17,177.31 ราคาพาณิขย์กรุงเทพฯ เดีอน เม.ย. 2563
3 เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. (SD 40) ตัน 15,466.67 936.00 1,197.31 80.00 - 16,743.98 ราคาพาณิชย์กรุงเทพา เดือน เม.ย. 2563
4 ลวดผูกเหล็ก กก. 24.69 936.00 1.20 0.08 - 25.97 ราคาพาณิชย์กรุงเทพา เดือน เม.ย. 2563
5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 ตัน 3,037.38 - - 50.00 - 3,087.38 ราคาพาณิชย์ จ.สงชลา เดือน มี.ค. 2563
6 หินย่อยผสมคอนกรีต ลบ.ม. 607.48 - - - - 607.48 ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มี.ค. 2563
7 ทรายผสมคอนกรีต ลบ.ม. 260.00 32.00 95.55 - - 355.55 บ่อรัตภูมิ (อาคเนย์)
8 คอนกร็ตส่วนผสมรุปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 1,817.76 - - - 1,817.76 ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มี.ค. 2563
9 ไม้กระบาก ลบ.พ่. 575.70 - - - 575.70 ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช เดือน เม.ย. 2563
10 ไม้คร่าว ลบ.พ่. 575.70 - - - 575.70 ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช เดือน เม.ย. 2563
11 ไม้ค้ํายันไม้แบบ ตัน 55.00 - - - 55.00 ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มี.ค. 2563
12 ไม้อัดยางหนา 4 มม. ตร.ม. 110.03 - - - 110.03 ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มี.ค. 2563
13 ตะปู กก. 49.07 - - - 49.07 ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มี.ค. 2563

(นายไพรัข บิลอาหวัง) 
รอ.ขท.สงขลาท่ี 1 (ว) 

ประรานคเบะกรรมการ

(นายธนิต สังข์'วง) 
ฃผ.ฃท.

a .
(นางสาวท้พรัตน์ หัสแก้ว) 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาบ
(นายอบุวัฒน์ จันทร์คง) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ



ข้อมูลงานคอนกรีต
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ ้านพักเร ือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานขนาดเล็ก เซ่น งานซ่อมบำรุงย่อย เป็นต้น)
Class of Concrete Lean 1:3:6 Mortar 1:3

กำลังอัด (Cube)
ส่วนผสมคอนกรีต 2 2 0 :3 9 3 :8 4 3 5 00 :7 4 9

1. ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1.05 X 3,087.38 713.18 1,620.87
2. ทรายหยาบ 1.20 X 355.55 167.68 319.57
3. หินผสมคอนกรีต 1.15 X 607.48 588.92 -

รวมค่าวัสดุ 1,469.78 1,940.44
4. ค่าแรงผสม - เท 398.00 114.00

รวมท้ังสิน 1,867.78 2,054.44

สรุปข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ
Class of Concrete Lean 1:3:6 Mortar 1:3

กำลังอัด (Cube)
ส่วนผสมคอนกรีต 220:393:843 500:749

ราคารวมค่าแรงผสม - เท ต่อ ลบ.ม. 1,867.78 2,054.44

(นายไพรัข บิลอาหวัง) (นายธนีต สังช่วง)
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว) ชผ.ฃท.

ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายอนุวัฒน์ จันทร์คง) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ



ราคางานไม้แบบ
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

สรุปราคางานไม้แบบ
รายการ ไม้แบบ (1) ไม้แบบ (2) ไม้แบบ (3)

ค่าวัสดุ 764.91 764.91 858.44
จำนวนครั้งที่ใช้งาน 4 5 3
ค่าวัสดุเฉลี่ยต่อครั้ง 191.23 152.98 286.15
ค่าแรงงานไม้แบบ - - -
ค,านํ้ามันทาผิวไม้ 5.00 5.00 5.00
รวมค่างานต้นทุนไม้แบบ 196.23 157.98 291.15

1.) ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร (ใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25% )
ไม้กระบาก 1.00 ลบ.ฟ. @ 575.70 บาท = 575.70 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 575.70 บาท = 172.71 บาท/ตร.ม.
ไม้คํ้ายันไม้แบบ (0  4" X 4.00 ม.) 0.30 ด้น @ 55.00 บาท = 16.50 บาท/ตร.ม.
ตะใ5! - กก. @ 49.07 บาท = - บาท/ตร.ม.

รวมค่าวัสดุ = 764.91 บาท/ตร.ม.

2. ) ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1) (ใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20%)

3. ) ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร (ใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33%)
ไม้กระบาก 1.00 ลบ.ฟ. @ 575.70 บาท 575.70 บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยางหนา 4 มม. 1.00 ตร.ม. @ 110.03 บาท 110.03 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 575.70 บาท 172.71 บาท/ตร.ม.
ตะปู - กก. @ 49.07 บาท

รวมค่าวัสดุ = 858.44
บาท/ตร.ม. 
บาท/ตร.ม.

(นายไพรัซ บิลอาหวัง) 
รอ.ฃท.สงขลาที่ 1 (ว) 

ประธานคณะกรรมการ

พ
(นายธนิต ลังช่วง)

ซผ.ฃท. 
กรรมการ

'จ ู
(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว) 

นายช่างโยธาปฏิบิตงาน 
กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ จันทร์คง) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

กรรมการ



หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย
(บาท)

ราคารวม 
(บาท) หมายเหตุ

1 วัสดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร)
1.1 งานทาสีน้ําพลาสติกชนิดทาภายนอก

- สีโปิว 0.20 กก. 66.00 13.20
- สีทาภายนอกทารองพื้น 0.04 GL. 410.28 14.65
- สีทาภายนอกทาทับหน้า 0.05 GL. 481.31 24.07

รวมวัสดุทาสีภายนอก 1 ตร.ม. = 51.92 ขอใช้ 51.00

(นายไพรัช บิลอาหวัง) 
รอ.ฃท.สงขลาท่ี 1 (ว) 

ประธานคณะกรรมการ

(นายธนิต ลังช่วง) 
ชผ.ฃท. 

กรรมการ

(บางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

กรรมการ

(นายอนุวัฒน่ จันทร์คง) 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

กรรมการ



เปรียบเทียบราคาวัสดุแหล่งต่างๆ ในการพิจารณากำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

อยู่ในท้องทีจังหวัด ะ สงขลา เขตฝนตก : ฝนชุก 2
วันทีทำการประเมิน : 8 พ.ค. 63 ราคาน้ํามันดีเซล : 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร ใช้ข้อมูลฐานวัสตุก่อสร้าง ะ เดีอน เมษายน 2563

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพ่วง ระยะจนส่งที 200 กม. = 255.23 บาท/ตัน ระยะต้ังแต่ 201 กม.® 1.28 บาท/ตัน/กม.

ท่ี รายการ หน่วย ค่าวัสตุ 

(บาท)

ระยะ 
ขนส่ง
(กม.)

ค่าขนส่ง 

(บาท)

ค่าขน 
ข้ึน-ลง 
(บาท)

ค่าแรง/ 
ตัด/ตัด 
(บาท)

รวม

(บาท)
หมายเหตุ

1 เหสิกกลม RB 6 มม. (SR 24) เปรียบเทียบ 2 แหล่ง
ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ เดีอน เม.ย. 2563 ตัน 16,733.33 936.00 1,197.31 80.00 18,010.64 เสือกใช้
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดีอน มิ.ค. 2563 ตัน 22,897.20 0.00 80.00 22,977.20

2 เหสีกกลม RB 9 มม. (SR 24) เปรียบเทียบ 2 แหล่ง
ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ เดีอน เม.ย. 2563 ตัน 15,900.00 936.00 1,197.31 80.00 17,177.31 เสือกใช้
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดีอน มิ.ค. 2563 ตัน 22,545.28 0.00 80.00 22,625.28

3 เหสีกข้ออ้อย D8 12 มม. (รอ 40) เปรียบเทียบ 2 แหล่ง
ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ เดีอน เม.ย. 2563 ตัน 15,466.67 936.00 1,197.31 80.00 16,743.98 เสือกใช้
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดีอน มิ.ค. 2563 ตัน 21,588.79 0.00 80.00 21,668.79

4 ลวดผูกเหสีก เปรียบเทียบ 2 แหล่ง
ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ เดีอน เม.ย. 2563 กก. 24.69 936.00 1.20 0.08 25.97 เสือกใช้
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดีอน มิ.ค. 2563 กก. 37.38 0.00 0.08 37.46

5 'ยู่น?เมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 เปรียบเทียบ 1 แหล่ง
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มิ.ค. 2563 ตัน 3,037.38 0.00 50.00 3,087.38 เสือกใช้

6 หินย่อยผสมคอนกรีต เปรียบเทียบ 1 แหล่ง
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มิ.ค. 2563 ลบ.ม. 607.48 0.00 607.48 เสือกใช้

7 ทรายผสมคอนกรีต เปรียบเทียบ 2 แหล่ง
บ่อรัตภูมิ (อาคเนย์) ลบ.ม. 260.00 32.00 95.55 355.55 เสือกใช้
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มิ.ค. 2563 ลบ.ม. 542.06 0.00 542.06

8 คอนกรีตส่วนผสมรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม. เปรียบเทียบ 1 แหล่ง
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มิ.ค. 2563 ลบ.ม. 1,817.76 0.00 1,817.76 เสือกใช้

9 ไม้กระบาก เปรียบเทียบ 1 แหล่ง
ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช เดือน เม.ย. 2563 ลบ.ฟ. 575.70 575.70 เสือกใช้

10 ไม้คร่าว เปรียบเทียบ 1 แหล่ง
ราคาพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช เดือน เม.ย. 2563 ลบ.ฟ. 575.70 575.70 เสือกใช้

11 ไม้ค้ํายันไม้แบบ เปรียบเทียบ 1 แหล่ง
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มิ.ค. 2563 ตัน 55.00 55.00 เสือกใช้

12 ไม้อัดยางหนา 4 มม. เปรียบเทียบ 1 แหล่ง
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มิ.ค. 2563 ตร.ม. 110.03 110.03 เสือกใช้

13 ตะยู่ เปรียบเทียบ 1 แหล่ง
ราคาพาณิชย์ จ.สงขลา เดือน มิ.ค. 2563 กก. 49.07 49.07 เสือกใช้

(นายไพรัซ บิลอาหวัง) 
รอ.ขท.สงขลาที 1 (ว) 

ประธานคณะกรรมการ

(บายธบิต สังซ่วง) 
ซผ.ฃท.

น_
(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว) 

นายช่างโยธาปฎิบิติงาน
(นายอบุวัฒน์ จันทร์คง) 
บายช่างโยธาปฎิบิติงาน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ


