
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงป่าบอนป่าบอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวม 111,005.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 111,005.00

หน้า 1

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:36

111,005.00หมายเหตุ :  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   งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

   งานถมดินพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง

     - งานถมดินปรับพื้นที่ หนา 0.40 ม. 745.000 ลบ.ม. 50.00 37,250.00 99.00 73,755.00 111,005.00

รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - 50.00 37,250.00 99.00 73,755.00 111,005.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 111,005.00

2หน้า

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:36



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานพื้น คสล.

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงป่าบอนป่าบอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 747,418.40

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 241,124.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 988,542.40

หน้า 1

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:36

988,542.40หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตหนา 5 ซม. 92.000 ลบ.ม. 467.29 42,990.68 99.00 9,108.00 52,098.68

    - เหล็กตะแกรงไวทเมท 4 มม, ขนาด 0.20 x0.20

ม

15.000 ม้วน 2,957.94 44,369.10 625.00 9,375.00 53,744.10

    - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. 222.000 ลบ.ม. 2,411.21 535,288.62 391.00 86,802.00 622,090.62

    - แบบหล่อคอนกรีต 25.000 ตร.ม. 400.00 10,000.00 133.00 3,325.00 13,325.00

    - ขอบคันหินขนาด 0.15x0.30x1.00 ม. 28.000 เมตร 180.00 5,040.00 40.00 1,120.00 6,160.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,416.44 637,688.40 1,288.00 109,730.00 747,418.40-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - สีทาผิวคอนกรีต 13.000 ตร.ม. 40.00 520.00 38.00 494.00 1,014.00

    - พื้นฟอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ 1,847.000 ตร.ม. 80.00 147,760.00 50.00 92,350.00 240,110.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 120.00 148,280.00 88.00 92,844.00 241,124.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 988,542.40

2หน้า

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:36



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กำแพงกันดินพร้อมรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงป่าบอนป่าบอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 155,558.90

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 155,558.90

หน้า 1

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:36

155,558.90หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีต 126.000 ตร.ม. 400.00 50,400.00 133.00 16,758.00 67,158.00

    - เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. .060 ตัน 17,682.24 1,060.93 3,401.00 204.06 1,264.99

    - เหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 6 มม. .030 ตัน 17,682.24 530.46 3,401.00 102.03 632.50

    - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม 31.500 ลบ.ม. 2,355.14 74,186.91 391.00 12,316.50 86,503.41

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 38,119.62 126,178.30 7,326.00 29,380.59 155,558.90-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 155,558.90

2หน้า

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:36



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงป่าบอนป่าบอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1
ประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 2.00 x 4.00

เมตร
รวม 15,000.00

2
เสาไฟฟ้าสนามฟุตบอลแบบโครงเหล็กพร้อมอุปกร

ณ์
รวม 90,000.00

หน้า 1

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35

830,063.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงป่าบอนป่าบอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3
สถานีม้าโยก 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

70x200x200 ซ.ม.
รวม 58,020.00

4
สถานีดึงอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x240x200 ซ.ม.
รวม 49,821.00

5
สถานีเดินอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

55x280x200 ซ.ม.
รวม 46,753.00

6
สถานีบิดเอว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x160x200 ซ.ม.
รวม 35,331.00

หน้า 2

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35

830,063.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงป่าบอนป่าบอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

7
สถานีดันอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x200x200 ซ.ม.
รวม 50,759.00

8
สถานีโยกเดินต่างระดับ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x260x200 ซ.ม.
รวม 47,093.00

9
สถานีแกว่งตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x200x200 ซ.ม.
รวม 40,531.00

10
สถานีนั่งยืดขา 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x180x200 ซ.ม.
รวม 38,361.00

หน้า 3

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35

830,063.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงป่าบอนป่าบอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

11
สถานียืดกล้ามเนื้อ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

100x80x200 ซ.ม.
รวม 35,928.00

12
สถานีดึงตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x100x210

ซ.ม.
รวม 56,338.00

13
สถานียกตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

70x200x200 ซม.
รวม 37,206.00

14
สถานีดึงแขน 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x80x200 ซ.ม.
รวม 34,394.00

หน้า 4

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35

830,063.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงป่าบอนป่าบอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

15
สถานีหมุนวงล้อคู่ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x140x200 ซ.ม.
รวม 36,525.00

16
สถานีซิทอัพ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x200x200 ซ.ม.
รวม 40,531.00

17
สถานีหมุนวงล้อเดี่ยว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x140x200 ซ.ม.
รวม 56,929.00

18
สถานีนวดหลัง 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x140x200 ซ.ม.
รวม 60,543.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 830,063.00

หน้า 5

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35

830,063.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 ประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 2.00 x 4.00

เมตร

1.1 ประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์2.00x4.00เมตร 2.000 ชุด 7,500.00 0.00 0.00 15,000.00

รวมค่าประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 2.00 x

4.00 เมตร

- 7,500.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00-

2 เสาไฟฟ้าสนามฟุตบอลแบบโครงเหล็กพร้อมอุปกร

ณ์

2.1

เสาไฟฟ้าสนามฟุตบอลแบบโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์

6.000 ชุด 15,000.00 0.00 0.00 90,000.00

รวมค่าเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอลแบบโครงเหล็กพร้อม

อุปกรณ์

- 15,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00-

3 สถานีม้าโยก 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

70x200x200 ซ.ม.

หน้า 3

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3.1 สถานีม้าโยก2ด้าน(พร้อมคู่มือ) 1.000 ชุด 58,020.00 0.00 0.00 58,020.00

รวมค่าสถานีม้าโยก 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

70x200x200 ซ.ม.

- 58,020.00 58,020.00 0.00 0.00 58,020.00-

4 สถานีดึงอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x240x200 ซ.ม.

4.1 สถานีดึงอากาศ2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 49,821.00 0.00 0.00 49,821.00

รวมค่าสถานีดึงอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x240x200 ซ.ม.

- 49,821.00 49,821.00 0.00 0.00 49,821.00-

5 สถานีเดินอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

55x280x200 ซ.ม.

5.1 สถานีเดินอากาศ2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 46,753.00 0.00 0.00 46,753.00

หน้า 4

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าสถานีเดินอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

55x280x200 ซ.ม.

- 46,753.00 46,753.00 0.00 0.00 46,753.00-

6 สถานีบิดเอว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x160x200 ซ.ม.

6.1 สถานีบิดเอว2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 35,331.00 0.00 0.00 35,331.00

รวมค่าสถานีบิดเอว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x160x200 ซ.ม.

- 35,331.00 35,331.00 0.00 0.00 35,331.00-

7 สถานีดันอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x200x200 ซ.ม.

7.1 สถานีดันอากาศ2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 50,759.00 0.00 0.00 50,759.00

รวมค่าสถานีดันอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x200x200 ซ.ม.

- 50,759.00 50,759.00 0.00 0.00 50,759.00-

หน้า 5

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

8 สถานีโยกเดินต่างระดับ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x260x200 ซ.ม.

8.1 สถานีโยกเดินต่างระดับ2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 47,093.00 0.00 0.00 47,093.00

รวมค่าสถานีโยกเดินต่างระดับ 2 ด้าน

ขนาดไม่น้อยกว่า 40x260x200 ซ.ม.

- 47,093.00 47,093.00 0.00 0.00 47,093.00-

9 สถานีแกว่งตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x200x200 ซ.ม.

9.1 สถานีแกว่งตัว2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 40,531.00 0.00 0.00 40,531.00

รวมค่าสถานีแกว่งตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x200x200 ซ.ม.

- 40,531.00 40,531.00 0.00 0.00 40,531.00-

หน้า 6

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

10 สถานีนั่งยืดขา 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x180x200 ซ.ม.

10.1 สถานีนั่งยืดขา2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 38,361.00 0.00 0.00 38,361.00

รวมค่าสถานีนั่งยืดขา 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x180x200 ซ.ม.

- 38,361.00 38,361.00 0.00 0.00 38,361.00-

11 สถานียืดกล้ามเนื้อ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

100x80x200 ซ.ม.

11.1 สถานียืดกล้ามเนื้อ2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 35,928.00 0.00 0.00 35,928.00

รวมค่าสถานียืดกล้ามเนื้อ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

100x80x200 ซ.ม.

- 35,928.00 35,928.00 0.00 0.00 35,928.00-

12 สถานีดึงตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x100x210

ซ.ม.

หน้า 7

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

12.1 สถานีดึงตัว2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 56,338.00 0.00 0.00 56,338.00

รวมค่าสถานีดึงตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x100x210 ซ.ม.

- 56,338.00 56,338.00 0.00 0.00 56,338.00-

13 สถานียกตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 70x200x200

ซม.

13.1 สถานียกตัว2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 37,206.00 0.00 0.00 37,206.00

รวมค่าสถานียกตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

70x200x200 ซม.

- 37,206.00 37,206.00 0.00 0.00 37,206.00-

14 สถานีดึงแขน 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x80x200

ซ.ม.

14.1 สถานีดึงแขน2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 34,394.00 0.00 0.00 34,394.00

หน้า 8

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าสถานีดึงแขน 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x80x200 ซ.ม.

- 34,394.00 34,394.00 0.00 0.00 34,394.00-

15 สถานีหมุนวงล้อคู่ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x140x200 ซ.ม.

15.1 สถานีหมุนวงล้อคู่2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 36,525.00 0.00 0.00 36,525.00

รวมค่าสถานีหมุนวงล้อคู่ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x140x200 ซ.ม.

- 36,525.00 36,525.00 0.00 0.00 36,525.00-

16 สถานีซิทอัพ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x200x200 ซ.ม.

16.1 สถานีซิทอัพ2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 40,531.00 0.00 0.00 40,531.00

รวมค่าสถานีซิทอัพ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x200x200 ซ.ม.

- 40,531.00 40,531.00 0.00 0.00 40,531.00-

หน้า 9

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

17 สถานีหมุนวงล้อเดี่ยว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x140x200 ซ.ม.

17.1 สถานีหมุนวงล้อเดี่ยว2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 56,929.00 0.00 0.00 56,929.00

รวมค่าสถานีหมุนวงล้อเดี่ยว 2 ด้าน

ขนาดไม่น้อยกว่า 110x140x200 ซ.ม.

- 56,929.00 56,929.00 0.00 0.00 56,929.00-

18 สถานีนวดหลัง 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x140x200 ซ.ม.

18.1 สถานีนวดหลัง2ด้าน(พร้อมป้ายคู่มือ) 1.000 ชุด 60,543.00 0.00 0.00 60,543.00

รวมค่าสถานีนวดหลัง 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

80x140x200 ซ.ม.

- 60,543.00 60,543.00 0.00 0.00 60,543.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า10

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงป่าบอนป่าบอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับพื้นที่

03 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ป่าบอน ป่าบอน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3046 144,817.12111,005.00งานปรับพื้นที่1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 144,817.12

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,875.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    77.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 144,817.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:25:19



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานพื้น คสล.

03 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ป่าบอน ป่าบอน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3046 1,289,652.41988,542.40งานพื้น คสล.1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,289,652.41

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,847.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    698.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,289,652.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:25:19



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กำแพงกันดินพร้อมรางระบายน้ำ

03 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ป่าบอน ป่าบอน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3046 202,942.14155,558.90กำแพงกันดินพร้อมรางระบายน้ำ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 202,942.14

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      105.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,932.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 202,942.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:25:20



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ป่าบอน ป่าบอน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  รุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง  

(  รุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธานินทร์ บัวชุม  

(  ธานินทร์ บัวชุม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  พงศ์พันธ์ จอมภพ  

(  พงศ์พันธ์ จอมภพ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:25:20



 4หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ป่าบอน

03 มีนาคม 2563

ป่าบอน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

16,050.00ประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร1 15,000.00 1,050.00

96,300.00เสาไฟฟ้าสนามฟุตบอลแบบโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์2 90,000.00 6,300.00

62,081.40สถานีม้าโยก 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 70x200x200

ซ.ม.
3 58,020.00 4,061.40

53,308.47สถานีดึงอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x240x200

ซ.ม.
4 49,821.00 3,487.47

50,025.71สถานีเดินอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า5 46,753.00 3,272.71

รวมค่าก่อสร้าง 277,765.58

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



 4หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ป่าบอน

03 มีนาคม 2563

ป่าบอน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

50,025.7155x280x200 ซ.ม.5 46,753.00 3,272.71

37,804.17สถานีบิดเอว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x160x200

ซ.ม.
6 35,331.00 2,473.17

54,312.13สถานีดันอากาศ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x200x200

ซ.ม.
7 50,759.00 3,553.13

50,389.51สถานีโยกเดินต่างระดับ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

40x260x200 ซ.ม.
8 47,093.00 3,296.51

43,368.17สถานีแกว่งตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x200x200

ซ.ม.
9 40,531.00 2,837.17

รวมค่าก่อสร้าง 463,639.56

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



 4หน้า 3 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ป่าบอน

03 มีนาคม 2563

ป่าบอน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

41,046.27สถานีนั่งยืดขา 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x180x200

ซ.ม.
10 38,361.00 2,685.27

38,442.96สถานียืดกล้ามเนื้อ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

100x80x200 ซ.ม.
11 35,928.00 2,514.96

60,281.66สถานีดึงตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x100x210

ซ.ม.
12 56,338.00 3,943.66

39,810.42สถานียกตัว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 70x200x200 ซม.13 37,206.00 2,604.42

36,801.58สถานีดึงแขน 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x80x200

ซ.ม.
14 34,394.00 2,407.58

รวมค่าก่อสร้าง 680,022.45

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



 4หน้า 4 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามกีฬา(30.22.26.02 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ป่าบอน

03 มีนาคม 2563

ป่าบอน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

39,081.75สถานีหมุนวงล้อคู่ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x140x200 ซ.ม.
15 36,525.00 2,556.75

43,368.17สถานีซิทอัพ 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 110x200x200

ซ.ม.
16 40,531.00 2,837.17

60,914.03สถานีหมุนวงล้อเดี่ยว 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า

110x140x200 ซ.ม.
17 56,929.00 3,985.03

64,781.01สถานีนวดหลัง 2 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 80x140x200

ซ.ม.
18 60,543.00 4,238.01

รวมค่าก่อสร้าง 888,167.41

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:24:35



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ป่าบอน ป่าบอน พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  รุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง  

(  รุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พงศ์พันธ์ จอมภพ  

(  พงศ์พันธ์ จอมภพ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธานินทร์ บัวชุม  

(  ธานินทร์ บัวชุม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:25:20



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงป่าบอนป่าบอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    03 มีนาคม 2563

4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 144,817.12งานปรับพื้นที่ จำนวน 1.000 หลังละ 144,817.12 บาท

2 1,289,652.41งานพื้น คสล. จำนวน 1.000 หลังละ 1,289,652.41 บาท

3 202,942.14กำแพงกันดินพร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 202,942.14 บาท

4 888,167.41งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:25:22



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงป่าบอนป่าบอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    03 มีนาคม 2563

4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 2,525,579.08

ราคากลาง (........... สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 ธานินทร์ บัวชุม

03 มีนาคม 2563 13:25:22



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามกีฬา(30.22.26.02 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    03 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  พงศ์พันธ์ จอมภพ  

(  พงศ์พันธ์ จอมภพ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  รุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง  

(  รุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธานินทร์ บัวชุม  

(  ธานินทร์ บัวชุม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


