










































แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปรายราง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์-ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ระบบหญ้าเทียมและระบบระบายน้ำ รวม 1,820,531.28

2 งานติดตั้งตาข่ายกันลูกออก รวม 162,350.00

3 งานประตูโกล์,ประตูทางเข้า รวม 45,975.00

4 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวม 273,320.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,302,176.28

หน้า 1

พัชรินทร์ พุทธังกุโร

21 พฤษภาคม 2563 10:42:23

2,302,176.28หมายเหตุ :  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   ระบบหญ้าเทียมและระบบระบายน้ำ

    - งานปรับเกลี่ยพื้นที่ 1,664.000 ตร.ม. 0.00 0.00 10.26 17,072.64 17,072.64

    - งานปรับพื้นที่ด้วยหิน 3/8"บดอัดแน่น 0.10 ม. 208.000 ลบ.ม. 350.00 72,800.00 99.00 20,592.00 93,392.00

    - งานวางท่อระบายน้ำ perforate pipc Ø

4"(เจาะรูรอบ)

416.000 เมตร 230.00 95,680.00 100.00 41,600.00 137,280.00

    - งานวางท่อระบายน้ำ perforate pipc Ø

6"(ท่อทึบ)

84.000 ท่อน 430.00 36,120.00 200.00 16,800.00 52,920.00

    - งานวางขอบคันหินสำเร็จรูป 0.15*0.30*1.00ม. 168.000 ท่อน 203.00 34,104.00 60.00 10,080.00 44,184.00

    - งานปูแผ่น Geotextile

เติมพื้นที่และหุ้มท่อระบายน้ำ

2,970.000 ตร.ม. 35.00 103,950.00 10.00 29,700.00 133,650.00

    - งานปูหญ้าเทียมใบหญ้าทรงความสูง 5 ซม.

มีความสามารถในการซึมผ่านน้ำ

3,000มม./ซม.รวมเทปกาวติดหญ้า,โรยเม็ดยาง

infill,ทรายละเอียด

1,664.000 ตร.ม. 620.51 1,032,528.64 186.00 309,504.00 1,342,032.64

รวมค่าระบบหญ้าเทียมและระบบระบายน้ำ - 1,868.51 1,375,182.64 665.26 445,348.64 1,820,531.28-

2หน้า

พัชรินทร์ พุทธังกุโร

21 พฤษภาคม 2563 10:42:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานติดตั้งตาข่ายกันลูกออก

    - ตาข่ายโพลีดเอทธีลีน ขนาดเส้นไม่ต่ำกว่า 3 มม.

ขนาดตากว้าง 70x70 มม. พร้อมสลิง Ø 10 มม.

ยึดโยงพร้อมถ่วงน้ำหนักด้วยโซ่โดยรอบตามแบบ

1,670.000 ตร.ม. 65.00 108,550.00 10.00 16,700.00 125,250.00

    - นวมกันกระแทกหุ้มเสาไฟฟ้าหนา 1 นิ้ว สูง 2 ม. 14.000 ชุด 2,200.00 30,800.00 450.00 6,300.00 37,100.00

รวมค่างานติดตั้งตาข่ายกันลูกออก - 2,265.00 139,350.00 460.00 23,000.00 162,350.00-

3   งานประตูโกล์,ประตูทางเข้า

    - ประตูโกล์ขนาด 2.00x4.00 ม. และตาข่ายโกล์ 1.000 คู่ 18,975.00 18,975.00 2,000.00 2,000.00 20,975.00

    - ประตูข้างสนามขนาด 4.00x2.50 ม. (ตามแบบ) 1.000 บาน 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00

รวมค่างานประตูโกล์,ประตูทางเข้า - 38,975.00 38,975.00 7,000.00 7,000.00 45,975.00-

3หน้า

พัชรินทร์ พุทธังกุโร

21 พฤษภาคม 2563 10:42:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4   ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

    - โคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (LED 200 W) 14.000 ชุด 3,290.00 46,060.00 350.00 4,900.00 50,960.00

    - เสาไฟฟ้าคอนกรีตสูง 12 ม. ฝัง 2 ม. 14.000 ต้น 4,860.00 68,040.00 1,000.00 14,000.00 82,040.00

    - งานฐานรากเสาไฟฟ้า 14.000 ฐาน 1,085.00 15,190.00 770.00 10,780.00 25,970.00

    - ขายึดโคมไฟ 14.000 ชุด 300.00 4,200.00 100.00 1,400.00 5,600.00

    - เต้ารับแบบกันน้ำพร้อมบล๊อค 6.000 ชุด 430.00 2,580.00 150.00 900.00 3,480.00

    - ระบบเดินสายไฟท่อร้อยสาย บนดินและฝังดิน

พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ

1.000 งาน 50,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00

    - ระบบตู้เมนต์ MD3 พร้อมลูกหย่อนเซอร์กิจ 1.000 ตู้ 4,250.00 4,250.00 1,500.00 1,500.00 5,750.00

    - งานติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 1.000 ชุด 380.00 380.00 140.00 140.00 520.00

    - งานสายเมน NYY 3 แกน 3x2.5 มม.

พร้อมท่อร้อยสายฝังดิน

1.000 งาน 30,000.00 30,000.00 9,000.00 9,000.00 39,000.00

รวมค่าระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - 94,595.00 220,700.00 23,010.00 52,620.00 273,320.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,302,176.28

4หน้า

พัชรินทร์ พุทธังกุโร

21 พฤษภาคม 2563 10:42:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปรายราง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์-ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

พัชรินทร์ พุทธังกุโร

21 พฤษภาคม 2563 10:42:20

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

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปรายราง

4

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

- ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3031 2,999,965.912,302,176.28สนามฟุตบอลหญ้าเทียม1

รวมค่าก่อสร้าง 2,999,965.91

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,999,965.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัชรินทร์ พุทธังกุโร

21 พฤษภาคม 2563 10:42:24



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปรายราง

4

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

- ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,999,965.91

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,999,965.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัชรินทร์ พุทธังกุโร

21 พฤษภาคม 2563 10:42:24



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปรายราง

4

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

- ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  บุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว  

(  บุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ออนศิริ สัตถาพร  

(  ออนศิริ สัตถาพร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พัชรินทร์ พุทธังกุโร  

(  พัชรินทร์ พุทธังกุโร  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ธาตรี มะโนสงค์  

(  ธาตรี มะโนสงค์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  บุญเสริม ทองแก้ว  

(  บุญเสริม ทองแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัชรินทร์ พุทธังกุโร

21 พฤษภาคม 2563 10:42:24



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    18 พฤษภาคม 2563

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปรายราง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,999,965.91สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 1 หลังละ 2,999,965.91 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,999,965.91

ราคากลาง (........... สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 พัชรินทร์ พุทธังกุโร

21 พฤษภาคม 2563 10:42:26



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปรายราง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

- ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

มีจำนวน

เมื่อวันที่    18 พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ธาตรี มะโนสงค์  

(  ธาตรี มะโนสงค์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ออนศิริ สัตถาพร  

(  ออนศิริ สัตถาพร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  บุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว  

(  บุศราภรณ์ บุญวงศ์แก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พัชรินทร์ พุทธังกุโร  

(  พัชรินทร์ พุทธังกุโร  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปลายราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 บ้านปรายราง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

- ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

มีจำนวน

เมื่อวันที่    18 พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก / องค์การบริหารส่วนตำบลหินตกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  บุญเสริม ทองแก้ว  

(  บุญเสริม ทองแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง


