
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานพื้นสนามและระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง พังงาคุระบุรีคุระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานพื้นสนาม รวม 219,375.72

2 งานปูแผ่น Geotextile รวม 85,875.00

3 งานระบบระบายน้ำพื้นสนาม รวม 140,296.00

หน้า 1

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11

497,179.22หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานพื้นสนามและระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง พังงาคุระบุรีคุระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานขอบคันหิน รวม 51,632.50

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 497,179.22

หน้า 2

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11

497,179.22หมายเหตุ :  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   งานพื้นสนาม

    - งานเกรดปรับระดับพื้นดินเดิม 2,194.080 ตร.ม. 0.00 0.00 1.79 3,927.40 3,927.40

    - งานบดอัดพื้นดินเดิม 2,194.080 ตร.ม. 0.00 0.00 11.47 25,166.10 25,166.10

    - งานหิน 3/8" ปรับพื้นสนามหนา 0.09 เมตร 197.470 บาท/ลบ.ม. 804.37 158,838.94 70.31 13,884.12 172,723.06

    - งานทรายละเอียด หนา 0.01 เมตร 24.130 ลบ.ม. 628.69 15,170.28 99.00 2,388.87 17,559.16

รวมค่างานพื้นสนาม - 1,433.06 174,009.22 182.57 45,366.49 219,375.72-

2   งานปูแผ่น Geotextile

    - งานปูแผ่น Geotextile 150 g

เต็มพื้นที่และหุ้มท่อระบายน้ำ

2,500.000 ตร.ม. 24.35 60,875.00 10.00 25,000.00 85,875.00

รวมค่างานปูแผ่น Geotextile - 24.35 60,875.00 10.00 25,000.00 85,875.00-

3   งานระบบระบายน้ำพื้นสนาม

2หน้า

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานวางท่อระบายน้ำ Perforate Pipe Dia 4"

ผนังคู่ เจาะรู

506.000 เมตร 104.00 52,624.00 80.00 40,480.00 93,104.00

    - งานวางท่อระบายน้ำ Perforate Pipe Dia 6"

ผนังคู่

115.000 เมตร 180.00 20,700.00 80.00 9,200.00 29,900.00

    - สามทางลด 150---100 มม. 28.000 ตัว 515.00 14,420.00 0.00 0.00 14,420.00

    - สามทาง 150 มม. 8.000 ตัว 311.00 2,488.00 0.00 0.00 2,488.00

    - ฝาอุด 150 มม. 4.000 ตัว 96.00 384.00 0.00 0.00 384.00

รวมค่างานระบบระบายน้ำพื้นสนาม - 1,206.00 90,616.00 160.00 49,680.00 140,296.00-

4   งานขอบคันหิน

    - ขอบคันหิน คอร ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม. 190.000 ท่อน 221.75 42,132.50 50.00 9,500.00 51,632.50

รวมค่างานขอบคันหิน - 221.75 42,132.50 50.00 9,500.00 51,632.50-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 497,179.22

3หน้า

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานติดตั้งสนามหญ้าเทียม

สถานที่ก่อสร้าง พังงาคุระบุรีคุระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานปูหญ้าเทียม รวม 1,974,703.88

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,974,703.88

หน้า 1

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11

1,974,703.88หมายเหตุ :  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   งานปูหญ้าเทียม

    - งานปูสนามหญ้าเทียม ทำจาก Polyethylene

100% ใบหญ้าแบบใบเดี่ยว รูปทรงโอเมก้า

(Monofilament) ความสูงของใบหญ้า 50 มม. ชนิด

Backing น้ำซึมผ่านได้ (ไม่ต้องเจาะรู)

2,194.080 ตร.ม. 700.00 1,535,856.00 100.00 219,408.00 1,755,264.00

    - ทรายล้าง (ชนิดเม็ดเล็ก) Infill 43.880 ลบ.ม. 650.00 28,522.00 99.00 4,344.12 32,866.12

    - เม็ดยางสังเคราะห์ Infill 19,746.720 กก. 6.00 118,480.32 2.00 39,493.44 157,973.76

    - กาวสำหรับหญ้าเทียม

(มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมี)

22.000 ชุด 1,200.00 26,400.00 100.00 2,200.00 28,600.00

รวมค่างานปูหญ้าเทียม - 2,556.00 1,709,258.32 301.00 265,445.56 1,974,703.88-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,974,703.88

2หน้า

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานติดตั้งตาข่ายกันลูกออก

สถานที่ก่อสร้าง พังงาคุระบุรีคุระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานตาข่ายกันลูกออก รวม 112,950.40

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 112,950.40

หน้า 1

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11

112,950.40หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานตาข่ายกันลูกออก

    - ตาข่าย HDPE เกรด A ขนาดตา 0.12x0.12 ม.

เส้นตาข่ายขนาด 3 มม.

1,860.000 ตร.ม. 30.62 56,953.20 10.00 18,600.00 75,553.20

    - ลวดสลิง กัลวาไนซ์ ขนาด 4 มม. ไส้เหล็ก 570.000 เมตร 20.46 11,662.20 7.50 4,275.00 15,937.20

    - เกลียวเร่งขนาด 5/8" 48.000 ชุด 125.00 6,000.00 10.00 480.00 6,480.00

    - ที่ยึดสายสลิง แถวบน , แถวกลาง ตัวมุม 16.000 ชุด 130.00 2,080.00 50.00 800.00 2,880.00

    - ที่ยึดสายสลิง แถวบน , แถวกลาง ตัวกลาง 16.000 ชุด 130.00 2,080.00 50.00 800.00 2,880.00

    - ที่ยึดสายสลิง แถวล่าง แบบพุกเหล็ก 2 ตัว 16.000 ชุด 90.00 1,440.00 40.00 640.00 2,080.00

    - ที่ยึดสายสลิง แถวล่าง แบบพุกเหล็ก 1 ตัว 84.000 ชุด 65.00 5,460.00 20.00 1,680.00 7,140.00

รวมค่างานตาข่ายกันลูกออก - 591.08 85,675.40 187.50 27,275.00 112,950.40-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 112,950.40

2หน้า

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานประตูทางเข้าสนาม

สถานที่ก่อสร้าง พังงาคุระบุรีคุระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานประตูทางเข้าสนาม รวม 32,951.95

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 32,951.95

หน้า 1

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11

32,951.95หมายเหตุ :  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   งานประตูทางเข้าสนาม

    - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. 7.000 ท่อน 1,725.50 12,078.50 165.20 1,156.40 13,234.90

    - เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 16.000 ท่อน 725.40 11,606.40 108.10 1,729.60 13,336.00

    - เหล็กกล่อง 25x25x1.6 มม. 13.000 ท่อน 279.00 3,627.00 67.90 882.70 4,509.70

    - เหล็กฉาก 50x50x5 มม. ยาว 0.10 ม.

พร้อมพุกเหล็ก 5/16" จำนวน 2 ตัวยึดเสาไฟ

3.000 ชุด 80.00 240.00 30.00 90.00 330.00

    - บานพับบู๊ตเหล็ก 1" 4.000 ตัว 37.20 148.80 10.00 40.00 188.80

    - เหล็ก RB 9 มม. 4.990 กก. 28.49 142.16 4.10 20.46 162.63

    - คอนกรีต 1:2:4 .050 ลบ.ม. 2,046.00 102.30 306.00 15.30 117.60

    - งานทาสีน้ำมัน 6.440 ตร.ม. 40.00 257.60 38.00 244.72 502.32

    - ที่ใส่กุญแจพร้อมลูกกุญแจ 1.000 ชุด 550.00 550.00 20.00 20.00 570.00

รวมค่างานประตูทางเข้าสนาม - 5,511.59 28,752.76 749.30 4,199.18 32,951.95-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 32,951.95

2หน้า

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง พังงาคุระบุรีคุระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า รวม 570,080.00

2 งานระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ รวม 107,082.40

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 677,162.40

หน้า 1

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:12

677,162.40หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบไฟฟ้า

    - งานติดตั้งเสาไฟฟ้า คอร. ขนาดยาว 12.00 เมตร 8.000 ต้น 5,435.00 43,480.00 2,000.00 16,000.00 59,480.00

    - งานโคมไฟ LED Floodlight Series 6

ขนาดไม่น้อยกว่า 300 W.

32.000 โคม 15,500.00 496,000.00 150.00 4,800.00 500,800.00

    - ขายึดโคมไฟ LED 8.000 ชุด 975.00 7,800.00 250.00 2,000.00 9,800.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า - 21,910.00 547,280.00 2,400.00 22,800.00 570,080.00-

2   งานระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ

    - สายไฟฟ้า YASAKI VCT 3x4 sq.mm 500.000 เมตร 100.40 50,200.00 15.00 7,500.00 57,700.00

    - สายไฟฟ้า YASAKI VCT 3x1.5 sq.mm 300.000 เมตร 43.90 13,170.00 12.00 3,600.00 16,770.00

    - ท่อร้อยสายไฟ HDPE PN6 32 mm. Dia 1" 490.000 เมตร 16.00 7,840.00 10.00 4,900.00 12,740.00

    - รางสายไฟสีขาว ขนาด 50x75x2 มม. 60.000 เมตร 107.59 6,455.40 15.00 900.00 7,355.40

    - กล่องพักสายไฟ สีเทา ขนาด 20x30x10.50 มม. 8.000 อัน 125.00 1,000.00 10.00 80.00 1,080.00

2หน้า

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อโค้ง 90 HDPE 32 มม. 32.000 อัน 98.00 3,136.00 0.00 0.00 3,136.00

    - ข้อต่อ HDPE 32 มม. 20.000 อัน 26.00 520.00 0.00 0.00 520.00

    - ตู้เหล็กกันน้ำชนิดมีหลังคา CB-3 ขนาด

40x57x20 ซม.

1.000 ตู้ 1,200.00 1,200.00 50.00 50.00 1,250.00

    - ตู้โหลด 8 ช่อง พร้อมเบรกเกอร์กันดูด 63 A

พร้อมลูกย่อยเซอร์กิต 1P 20A ครบชุด

1.000 ตู้ 4,666.00 4,666.00 500.00 500.00 5,166.00

    - คัทเอาท์ ขนาด 60 A พร้อมฐานรอง 1.000 ชุด 200.00 200.00 50.00 50.00 250.00

    - แท่ง Copperbond Ground 5/8" , 8' 1.000 ท่อน 1,015.00 1,015.00 100.00 100.00 1,115.00

รวมค่างานระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำ - 7,597.89 89,402.40 762.00 17,680.00 107,082.40-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 677,162.40

3หน้า

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานประตูโกล์

สถานที่ก่อสร้าง พังงาคุระบุรีคุระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานประตูโกล์ รวม 34,890.98

2 งานตาข่ายประตูโกล์ รวม 10,695.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 45,585.98

หน้า 1

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:12

45,585.98หมายเหตุ :  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   งานประตูโกล์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 3" BS-M 18.800 เมตร 620.00 11,656.00 85.00 1,598.00 13,254.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia 2.5" BS-M 37.660 เมตร 480.00 18,076.80 65.00 2,447.90 20,524.70

    - งานทาสีน้ำมัน 14.260 ตร.ม. 40.00 570.40 38.00 541.88 1,112.28

รวมค่างานประตูโกล์ - 1,140.00 30,303.20 188.00 4,587.78 34,890.98-

2   งานตาข่ายประตูโกล์

    - งานตาข่ายโกล์สีขาว HDPE เกรด A ขนาดเส้น 4

มม.

1.000 ชุด 10,695.00 10,695.00 0.00 0.00 10,695.00

รวมค่างานตาข่ายประตูโกล์ - 10,695.00 10,695.00 0.00 0.00 10,695.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 45,585.98

2หน้า

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง พังงาคุระบุรีคุระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานอื่นๆ รวม 11,200.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 11,200.00

หน้า 1

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:12

11,200.00หมายเหตุ :  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   งานอื่นๆ

    - งานหุ้มนวมกันกระแทกเสาไฟฟ้า สูง 2.00 เมตร 8.000 เสา 1,200.00 9,600.00 200.00 1,600.00 11,200.00

รวมค่างานอื่นๆ - 1,200.00 9,600.00 200.00 1,600.00 11,200.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 11,200.00

2หน้า

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง พังงาคุระบุรีคุระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:10

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

หมวดงานพื้นสนามและระบบระบายน้ำ

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

4

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3002 646,432.42497,179.22หมวดงานพื้นสนามและระบบระบายน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 646,432.42

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2,194.08  ตารางเมตร เฉลี่ย    294.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 646,432.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:13



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานพื้นสนามและระบบระบายน้ำ

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

4

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 646,432.42

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2,194.08  ตารางเมตร เฉลี่ย    294.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 646,432.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:13



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานติดตั้งสนามหญ้าเทียม

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3002 2,567,509.981,974,703.88หมวดงานติดตั้งสนามหญ้าเทียม1

รวมค่าก่อสร้าง 2,567,509.98

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2,194.08  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,170.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,567,509.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:13



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานติดตั้งสนามหญ้าเทียม

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,567,509.98

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2,194.08  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,170.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,567,509.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:13



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานติดตั้งตาข่ายกันลูกออก

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3002 146,858.11112,950.40หมวดงานติดตั้งตาข่ายกันลูกออก1

รวมค่าก่อสร้าง 146,858.11

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,860.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    78.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,858.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:13



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานติดตั้งตาข่ายกันลูกออก

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 146,858.11

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,860.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    78.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,858.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:13



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานประตูทางเข้าสนาม

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3002 42,844.1232,951.95หมวดงานประตูทางเข้าสนาม1

รวมค่าก่อสร้าง 42,844.12

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,844.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:13



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานประตูทางเข้าสนาม

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 42,844.12

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,844.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:13



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่าง

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

3

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3002 880,446.55677,162.40หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่าง1

รวมค่าก่อสร้าง 880,446.55

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 880,446.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่าง

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

3

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 880,446.55

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 880,446.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:14



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานประตูโกล์

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3002 59,270.8945,585.98หมวดงานประตูโกล์1

รวมค่าก่อสร้าง 59,270.89

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,270.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานประตูโกล์

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 59,270.89

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 59,270.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:14



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานอื่นๆ

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3002 14,562.2411,200.00หมวดงานอื่นๆ1

รวมค่าก่อสร้าง 14,562.24

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,562.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานอื่นๆ

09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 14,562.24

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,562.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:14



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

---/2563

คุระ คุระบุรี พังงาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  เชาวลิต ภูมิมาก  

(  เชาวลิต ภูมิมาก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  บัณฑิต เครืออินทร์  

(  บัณฑิต เครืออินทร์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ปรีดา เพชรศรี  

(  ปรีดา เพชรศรี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:14



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พังงาคุระบุรีคุระ

---/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคุระบุรี เทศบาลตำบลคุระบุรี

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 พฤษภาคม 2565

7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 646,432.42หมวดงานพื้นสนามและระบบระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 646,432.42 บาท

2 2,567,509.98หมวดงานติดตั้งสนามหญ้าเทียม จำนวน 1.000 หลังละ 2,567,509.98 บาท

3 146,858.11หมวดงานติดตั้งตาข่ายกันลูกออก จำนวน 1 หลังละ 146,858.11 บาท

4 42,844.12หมวดงานประตูทางเข้าสนาม จำนวน 1.000 หลังละ 42,844.12 บาท

5 880,446.55หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่าง จำนวน 1 หลังละ 880,446.55 บาท

6 59,270.89หมวดงานประตูโกล์ จำนวน 1 หลังละ 59,270.89 บาท

7 14,562.24หมวดงานอื่นๆ จำนวน 1 หลังละ 14,562.24 บาท

 2หน้า 1 จาก

 บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:17



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พังงาคุระบุรีคุระ

---/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคุระบุรี เทศบาลตำบลคุระบุรี

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 พฤษภาคม 2565

7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 4,357,924.31

ราคากลาง (........... สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 บัณฑิต เครืออินทร์

09 พฤษภาคม 2565 14:13:17



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านแม่นางขาว กว้าง 39.18 เมตร ยาว 56 เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ บ้านแม่นางขาว กว้าง ๓๙.๑๘ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เทศบาลตำบลคุระบุรี

อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

คุระ คุระบุรี พังงา

มีจำนวน

เมื่อวันที่    09 พฤษภาคม 2565

---/2563

เทศบาลตำบลคุระบุรี / เทศบาลตำบลคุระบุรีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ปรีดา เพชรศรี  

(  ปรีดา เพชรศรี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เชาวลิต ภูมิมาก  

(  เชาวลิต ภูมิมาก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  บัณฑิต เครืออินทร์  

(  บัณฑิต เครืออินทร์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


