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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม ขนาด 30 x 60 เมตร พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

01 พฤษภาคม 2563 2,500,571.70

2,900,000.00
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       7.1   นวรัตน์ ลิจ้วน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม

       7.2   จิราธร เเสงอรุณ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชน

       7.3   ภิรมย์ พรมบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงคราม
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.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7

บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

โดยสังเขป

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ขนาด 22 x 42 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวม 266,085.00

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 736,834.13

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 86,336.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,089,255.13

หน้า 1

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56

1,089,255.13หมายเหตุ :  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

    - ลูกรัง 1,215.000 ลบ.ม. 120.00 145,800.00 99.00 120,285.00 266,085.00

รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - 120.00 145,800.00 99.00 120,285.00 266,085.00-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - หินเกล็ด 3/8" 173.250 ลบ.ม. 382.50 66,268.12 99.00 17,151.75 83,419.88

    - ทรายละอียด 34.650 ลบ.ม. 250.00 8,662.50 99.00 3,430.35 12,092.85

    - เม็ดยาง EPDM 18.480 ลบ.ม. 14.00 258.72 2.00 36.96 295.68

    - หญ้าเทียม 924.000 ตร.ม. 513.33 474,316.92 60.00 55,440.00 529,756.92

    - แผ่น Geotextile ชนิด 150 c 924.000 ตร.ม. 35.00 32,340.00 10.00 9,240.00 41,580.00

    - ท่อ HDPE Dia. 4" 84.000 ม. 185.95 15,619.80 120.00 10,080.00 25,699.80

    - ท่อ HDPE Dia. 3" 220.000 ม. 124.95 27,489.00 75.00 16,500.00 43,989.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,505.73 624,955.06 465.00 111,879.06 736,834.13-

2หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - เสาไฟ คอร. สูง 8 ม. 6.000 ชุด 1,700.00 10,200.00 2,000.00 12,000.00 22,200.00

    - คอน คอร. ขนาด 0.1 x 0.1 x 2.5 มม. 6.000 ชุด 700.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

    - โคมไฟ LED 200 w 24.000 ชุด 2,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00

    - ท่อร้อยสาย PVC Dia. 1" 43.000 ท่อน 65.00 2,795.00 20.00 860.00 3,655.00

    - สายไฟ NYY 2 x 2.5 มม. 169.000 ม. 35.00 5,915.00 14.00 2,366.00 8,281.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 4,500.00 71,110.00 2,034.00 15,226.00 86,336.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,089,255.13

3หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารห้องพักนักกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 73,280.15

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 143,822.62

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 7,859.85

หน้า 1

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56

232,604.86หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารห้องพักนักกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 7,642.24

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 232,604.86

หน้า 2

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56

232,604.86หมายเหตุ :  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

    - ดินขุดและถมคืน 1.560 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 154.44 154.44

    - คอนกรีต 8.490 ลบ.ม. 1,554.09 13,194.22 498.00 4,228.02 17,422.24

    - เหล็กตะแกรง Wiremesh Dia. 4 มม. @ 0.20

ม.

29.650 ตร.ม. 25.08 743.62 5.00 148.25 891.87

    - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Dia. 9 มม. .117 ตัน 19,777.79 2,314.00 4,100.00 479.70 2,793.70

    - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Dia. 6 มม. .028 ตัน 20,546.17 575.29 4,100.00 114.80 690.09

    - ลวดผูกเหล็ก 4.350 กก. 39.25 170.73 0.00 0.00 170.74

    - แผ่นเหล็ก 150 x 150 x 6 มม. 8.000 แผ่น 35.70 285.60 0.00 0.00 285.60

    - เหล็กกล่อง 4"x4"(หนา 3 มม.) 4.000 ท่อน 894.39 3,577.56 685.44 2,741.76 6,319.32

    - เหล็กกล่อง 2" x 4"(หนา 3 มม.) 9.000 ท่อน 500.00 4,500.00 504.72 4,542.48 9,042.48

    - เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. 25.000 ท่อน 377.57 9,439.25 234.00 5,850.00 15,289.25

    - พื้นทีีี่ไม้แบบ 23.760 ตร.ม. 0.00 0.00 115.00 2,732.40 2,732.40

2หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้แบบ(ไม้ขนาด 1"x6"-8") 19.000 ลบ.ฟ. 700.93 13,317.67 0.00 0.00 13,317.67

    - ไม้คร่าว(ไม้ 1 1/2" x 3") 5.700 ลบ.ฟ. 700.93 3,995.30 0.00 0.00 3,995.30

    - ตะปู 5.940 กก. 29.47 175.05 0.00 0.00 175.05

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 45,181.37 52,288.29 10,341.16 20,991.85 73,280.15-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - หลังคาไม้สังคราะห์สำเร็จรูปขนาด 8" (หนา 8

มม.)

136.000 ท่อน 62.50 8,500.00 69.00 9,384.00 17,884.00

    - พื้นที่มุงหลังคา 81.120 ตร.ม. 0.00 0.00 70.00 5,678.40 5,678.40

    - ตะปูเกลียวปลายสว่าน 1,136.000 ตัว 0.70 795.20 0.00 0.00 795.20

    - ไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 8"(เชิงชาย) หนา 16 มม. 12.000 ท่อน 290.00 3,480.00 45.00 540.00 4,020.00

    - ไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 6"(เชิงชาย)หนา 16 มม. 12.000 ท่อน 255.00 3,060.00 45.00 540.00 3,600.00

    - สังกะสีแผ่นเรียบ กว้าง 0.30 ม. 69.040 ม. 72.50 5,005.40 0.00 0.00 5,005.40

3หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สีีกันสนิม 84.120 ตร.ม. 83.69 7,040.00 38.00 3,196.56 10,236.56

    - ผนังก่ออิฐบล๊อค 57.740 ตร.ม. 113.36 6,545.40 80.00 4,619.20 11,164.61

    - ผนังฉาบปูนเรียบ 48.420 ตร.ม. 36.19 1,752.31 82.00 3,970.44 5,722.76

    - ผนังทาสีน้ำพลาสติกทาภายนอก 57.740 ตร.ม. 46.51 2,685.48 34.00 1,963.16 4,648.65

    - ผนังทาสีีน้ำพลาสติกทาภายใน 62.640 ตร.ม. 41.60 2,605.82 30.00 1,879.20 4,485.02

    - ผนังฉาบปูนเซาะร่อง 33.530 ตร.ม. 36.19 1,213.45 113.00 3,788.89 5,002.34

    - พื้นขัดมัน 72.000 ตร.ม. 74.27 5,347.44 82.00 5,904.00 11,251.44

    - ประตูบานเปิดขนาด 0.8 x 1.8 ม.

กรอบบานไม้เนื้อแข็ง

2.000 บาน 1,214.95 2,429.90 105.00 210.00 2,639.90

    - วงกบประตููไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.8x1.8 ม. 2.000 ชุด 995.00 1,990.00 100.00 200.00 2,190.00

    - บานพับทองแดงรมดำขนาด 3"x4" 6.000 ชุด 150.00 900.00 0.00 0.00 900.00

    - ลูกบิด 2.000 ชุด 140.00 280.00 0.00 0.00 280.00

    - มือจับ 3.000 ชุด 10.00 30.00 0.00 0.00 30.00

4หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - กลอนทองแดงรมดำขนาด 8" 6.000 ชุด 117.50 705.00 0.00 0.00 705.00

    - ประตูบานเปิด PVC ขนาด 0.7x1.8

ม.พร้อมวงกบ PVC

2.000 ชุด 696.67 1,393.34 75.00 150.00 1,543.34

    - หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 0.7x1.5 ม.

กรอบอลูมิเนี่ยม วงกบอลูมิเนี่ยม ลูกฟักกระจกใสหนา

5 มม.

2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 240.00 480.00 7,480.00

    - หน้าต่างบานกระทุ้งขนาด 0.7x0.5 ม.

กรอบอลูมิเนี่ยม วงกบอลูมิเนีี่ยม กระจกฝ้า

2.000 ชุด 1,575.00 3,150.00 105.00 210.00 3,360.00

    - หน้าต่างบานเกล็ดติดตายอลูมิเนี่ยม ขนาด

0.5x3.9 กรอบอลูมิเนี่ยม วงกบอลูมิเนี่ยม

8.000 ชุด 4,400.00 35,200.00 0.00 0.00 35,200.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 13,911.63 101,108.74 1,313.00 42,713.85 143,822.62-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 2.000 หลอด 44.40 88.80 115.00 230.00 318.80

5หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หลอดฟลูออเเรสเซนต์ 18 วัตต์ 2.000 หลอด 47.50 95.00 115.00 230.00 325.00

    - บัลลาสท์ 36 วัตต์ 2.000 ชุด 79.44 158.88 0.00 0.00 158.88

    - บัลลาสท์ 18 วัตต์ 2.000 ชุด 79.44 158.88 0.00 0.00 158.88

    - สตาร์ทเตอร์ 4.000 ตัว 14.02 56.08 0.00 0.00 56.08

    - สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 มม. 41.000 ม. 25.23 1,034.43 16.00 656.00 1,690.43

    - ตู้ควบคุมสวิทช์ (Load Center)พร้อมเบรกเกอร์

40 แอมป์ 1 ชุด, 16 แอมป์ 4 ชุด

2.000 ชุด 783.33 1,566.66 0.00 0.00 1,566.66

    - เต้ารับ 2.000 ชุด 32.71 65.42 90.00 180.00 245.42

    - สวิทช์ไฟฟ้า 4.000 ชุด 32.71 130.84 80.00 320.00 450.84

    - สายไฟฟ้าภายนอก THW 4 sq.mm. 82.000 ม. 25.23 2,068.86 10.00 820.00 2,888.86

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 1,164.01 5,423.85 426.00 2,436.00 7,859.85-

4   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

6หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โถส้วมนั่งยองชนิดมีฐาน 2.000 ชุด 700.93 1,401.86 150.00 300.00 1,701.86

    - ท่อ PVC Dia. 1/2" class 13.5 2.000 ท่อน 53.27 106.54 30.00 60.00 166.54

    - ข้องอ 90ํ PVC Dia. 1/2" class 13.5 3.000 อัน 5.30 15.90 0.00 0.00 15.90

    - ก๊อกน้ำทองหลือง Dia. 1/2" 1.000 อัน 65.42 65.42 50.00 50.00 115.42

    - ท่อ PVC Dia. 2" class 8.5 1.000 ท่อน 130.00 130.00 40.00 40.00 170.00

    - ข้องอ 45ํ Dia. 2" class 8.5 2.000 ชุด 20.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - ท่อ PVC Dia. 4" class 8.5 1.000 ท่อน 450.00 450.00 100.00 100.00 550.00

    - ข้องอ 45ํ PVC Dia. 4" class 8.5 2.000 อัน 60.00 120.00 0.00 0.00 120.00

    - ดินขุด 4.520 ลบ.ม. 0.00 0.00 148.00 668.96 668.96

    - ท่อซีมนต์ Dia. 0.80 ม. 18.000 ท่อน 186.92 3,364.56 0.00 0.00 3,364.56

    - ฝาท่อซีเมนต์ Dia. 0.80 ม. 6.000 ฝา 121.50 729.00 0.00 0.00 729.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 1,793.34 6,423.28 518.00 1,218.96 7,642.24-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 232,604.86

7หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างเวที

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 86,290.08

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 86,290.08

หน้า 1

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:57

86,290.08หมายเหตุ :  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

    - เหล็กกล่อง 1 3/4" x 3" หนา 2.3 มม. 12.000 ท่อน 500.00 6,000.00 291.96 3,503.52 9,503.52

    - พื้นไม้สังคราะห์สำเร็จรูป 18.000 ตร.ม. 0.00 0.00 90.00 1,620.00 1,620.00

    - แผ่นพื้นไม้สังเคราะห์(วีว่าบอร์ด)ขนาด 8" หนา

20 มม.

23.000 แผ่น 950.00 21,850.00 0.00 0.00 21,850.00

    - เหล็กกล่อง 1 1/4" x 3" หนา 2.3 มม. 3.000 ท่อน 500.00 1,500.00 115.20 345.60 1,845.60

    - ผนังแผ่นไม้สังเคราะห์ 18.000 ตร.ม. 0.00 0.00 69.00 1,242.00 1,242.00

    - ผนังไม้สังเคราะห์(วีีว่าบอร์ด)ขนาด 6" หนา 8

มม.

45.000 แผ่น 480.00 21,600.00 0.00 0.00 21,600.00

    - เหล็กกล่อง 4" x 4" หนา 2.3 มม. 4.000 ท่อน 894.39 3,577.56 500.40 2,001.60 5,579.16

    - แผ่นเพลท 100x130 หนา 9 มม. 6.000 แผ่น 61.33 367.98 0.00 0.00 367.98

    - ท่อเหล็กดำ Dia. 2.5" 11.000 ท่อน 525.00 5,775.00 264.00 2,904.00 8,679.00

    - ท่อหล็กดำ Dia. 1.5" 6.000 ท่อน 320.00 1,920.00 189.36 1,136.16 3,056.16

2หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - แผ่นหล็กรีีดลอน(อลูซิงค์) 36.000 ตร.ม. 104.66 3,767.76 70.00 2,520.00 6,287.76

    - สีกันสนิม 33.510 ตร.ม. 104.03 3,486.04 35.00 1,172.85 4,658.90

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 4,439.41 69,844.34 1,624.92 16,445.73 86,290.08-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 86,290.08

3หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอัฒจันทร์เหล็กพร้อมโครงหลังคา 4 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 74,886.13

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 74,886.13

หน้า 1

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:57

74,886.13หมายเหตุ :  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

    - เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 2.3 มม. 5.000 ท่อน 894.39 4,471.95 500.40 2,502.00 6,973.95

    - ท่อเหล็กดำ Dia. 2.5" 14.000 ท่อน 525.00 7,350.00 264.00 3,696.00 11,046.00

    - ท่อเหล็กดำ Dia. 1.5" 10.000 ท่อน 320.00 3,200.00 189.36 1,893.60 5,093.60

    - หลัังคาเหล็กรีดลอน 49.200 ตร.ม. 104.66 5,149.27 70.00 3,444.00 8,593.27

    - ตะปูเกลียวปลายสว่าน 190.000 ชุด 0.70 133.00 0.00 0.00 133.00

    - เหล็กฉาก 40x40x5 มม. 55.000 ท่อน 345.79 19,018.45 212.40 11,682.00 30,700.45

    - สีกัันสนิม 88.800 ตร.ม. 104.03 9,237.86 35.00 3,108.00 12,345.86

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,294.57 48,560.53 1,271.16 26,325.60 74,886.13-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 74,886.13

2หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเทคอนกรีตรอบสนามฟุตซอล

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 235,777.26

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 235,777.26

หน้า 1

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:57

235,777.26หมายเหตุ :  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

    - ทรายหยาบ 56.940 ลบ.ม. 250.00 14,235.00 99.00 5,637.06 19,872.06

    - คอนกรีตโครงสร้าง 87.600 ลบ.ม. 1,554.09 136,138.28 436.00 38,193.60 174,331.88

    - เหล็กตะแกรงไวร์เมช Dia. 4 มม. @ 0.2x0.2 ม. 876.000 ตร.ม. 25.08 21,970.08 5.00 4,380.00 26,350.08

    - พื้นที่ไม้แบบ 18.000 ตร.ม. 0.00 0.00 115.00 2,070.00 2,070.00

    - ไม้แบบ (ไม้ขนาด 1" x 6"-8") 14.400 ลบ.ฟ. 700.93 10,093.39 0.00 0.00 10,093.39

    - ไม้คร่าว(ไม้ 1 1/2"x3") 4.320 ลบ.ฟ. 700.93 3,028.01 0.00 0.00 3,028.02

    - ตะปู 1.080 กก. 29.47 31.82 0.00 0.00 31.83

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 3,260.50 185,496.58 655.00 50,280.66 235,777.26-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 235,777.26

2หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 175,523.70

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 175,523.70

หน้า 1

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:58

175,523.70หมายเหตุ :  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

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 2" 159.000 ท่อน 540.00 85,860.00 264.00 41,976.00 127,836.00

    - ตะแกรงลวดหยิิก (สูง 2 ม.) 172.500 ม. 220.00 37,950.00 0.00 0.00 37,950.00

    - บานพับทองแดงรมดำ ขนาด 3"x4" 12.000 ชุด 150.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

    - กลอนทองแดงรมดำ ขนาด 8" 3.000 ชุด 117.50 352.50 0.00 0.00 352.50

    - เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 2.3 มม. 15.000 ท่อน 330.00 4,950.00 175.68 2,635.20 7,585.20

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 1,357.50 130,912.50 439.68 44,611.20 175,523.70-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 175,523.70

2หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเบ็ดเตล็ด

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 เบ็ดเตล็ด รวม 3,840.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,840.00

หน้า 1

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:58

3,840.00หมายเหตุ :  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   เบ็ดเตล็ด

    - ตาข่ายไนล่อนสีเขียว(ตาข่ายกันไก่สูง 4 ม.) 128.000 ม. 30.00 3,840.00 0.00 0.00 3,840.00

รวมค่าเบ็ดเตล็ด - 30.00 3,840.00 0.00 0.00 3,840.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,840.00

2หน้า

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 โครงเหล็กประตูฟุตซอล รวม 19,000.00

2 ตาข่ายประตูฟุตซอล รวม 1,800.00

หน้า 1

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:55

24,400.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 ป้ายบอกคะแนนแบบพลิก รวม 2,500.00

4 อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป รวม 1,100.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 24,400.00

หน้า 2

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:55

24,400.00หมายเหตุ :  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 โครงเหล็กประตูฟุตซอล

1.1 โครงประตูฟุตซอล 1.000 ชุด 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00

รวมค่าโครงเหล็กประตูฟุตซอล - 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00-

2 ตาข่ายประตูฟุตซอล

2.1 ตาข่ายประตูฟุตซอล 1.000 ชุด 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

รวมค่าตาข่ายประตูฟุตซอล - 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00-

3 ป้ายบอกคะแนนแบบพลิก

3.1 ป้ายบอกคะแนนแบบพลิกกรอบอลูมิเนี่ยม 1.000 ป้าย 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

รวมค่าป้ายบอกคะแนนแบบพลิก - 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00-

4 อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป

หน้า 2

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4.1 อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป 2.000 อ่าง 550.00 0.00 0.00 1,100.00

รวมค่าอ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป - 550.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 3

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครพนมศรีสงครามศรีสงครามตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:55

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

งานสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ขนาด 22 x 42 เมตร

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

3

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 1,419,952.981,089,255.13งานสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ขนาด 22 x 42 เมตร1

รวมค่าก่อสร้าง 1,419,952.98

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,419,952.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:51



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ขนาด 22 x 42 เมตร

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

3

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,419,952.98

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,419,952.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:51



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอาคารห้องพักนักกีฬา

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

8

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 303,223.69232,604.86งานอาคารห้องพักนักกีฬา1

รวมค่าก่อสร้าง 303,223.69

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 303,223.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:52



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอาคารห้องพักนักกีฬา

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

8

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 303,223.69

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 303,223.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:52



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างเวที

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

3

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 112,487.7486,290.08งานก่อสร้างเวที1

รวมค่าก่อสร้าง 112,487.74

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 112,487.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:53



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างเวที

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

3

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 112,487.74

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 112,487.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:53



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอัฒจันทร์เหล็กพร้อมโครงหลังคา 4 ชุด

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 97,621.5574,886.13งานอัฒจันทร์เหล็กพร้อมโครงหลังคา 4 ชุด1

รวมค่าก่อสร้าง 97,621.55

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,621.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:53



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอัฒจันทร์เหล็กพร้อมโครงหลังคา 4 ชุด

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 97,621.55

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,621.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:53



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานเทคอนกรีตรอบสนามฟุตซอล

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 307,359.23235,777.26งานเทคอนกรีตรอบสนามฟุตซอล1

รวมค่าก่อสร้าง 307,359.23

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 307,359.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:53



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานเทคอนกรีตรอบสนามฟุตซอล

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 307,359.23

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 307,359.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:53



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 228,812.69175,523.70งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก1

รวมค่าก่อสร้าง 228,812.69

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 228,812.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:53



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 228,812.69

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 228,812.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:53



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานเบ็ดเตล็ด

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 5,005.823,840.00งานเบ็ดเตล็ด1

รวมค่าก่อสร้าง 5,005.82

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,005.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:54



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานเบ็ดเตล็ด

01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 5,005.82

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,005.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:54



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ภิรมย์ พรมบุตร  

(  ภิรมย์ พรมบุตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  นวรัตน์ ลิจ้วน  

(  นวรัตน์ ลิจ้วน  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  จิราธร เเสงอรุณ  

(  จิราธร เเสงอรุณ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:54



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

นครพนม

แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงคราม

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ศรีสงคราม

01 พฤษภาคม 2563

ศรีสงคราม อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

20,330.00โครงเหล็กประตูฟุตซอล1 19,000.00 1,330.00

1,926.00ตาข่ายประตูฟุตซอล2 1,800.00 126.00

2,675.00ป้ายบอกคะแนนแบบพลิก3 2,500.00 175.00

1,177.00อ่างน้ำหินขัดสำเร็จรูป4 1,100.00 77.00

รวมค่าก่อสร้าง 26,108.00

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:45:55



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

2

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ 1/2562

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนมสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ภิรมย์ พรมบุตร  

(  ภิรมย์ พรมบุตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จิราธร เเสงอรุณ  

(  จิราธร เเสงอรุณ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  นวรัตน์ ลิจ้วน  

(  นวรัตน์ ลิจ้วน  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:54



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครพนมศรีสงครามศรีสงคราม

แบบ 1/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีสงคราม เทศบาลตำบลศรีสงคราม

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    01 พฤษภาคม 2563

8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,419,952.98งานสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ขนาด 22 x 42 เมตร จำนวน 1 หลังละ 1,419,952.98 บาท

2 303,223.69งานอาคารห้องพักนักกีฬา จำนวน 1 หลังละ 303,223.69 บาท

3 112,487.74งานก่อสร้างเวที จำนวน 1 หลังละ 112,487.74 บาท

4 97,621.55งานอัฒจันทร์เหล็กพร้อมโครงหลังคา 4 ชุด จำนวน 1 หลังละ 97,621.55 บาท

5 307,359.23งานเทคอนกรีตรอบสนามฟุตซอล จำนวน 1 หลังละ 307,359.23 บาท

6 228,812.69งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 228,812.69 บาท

7 5,005.82งานเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 หลังละ 5,005.82 บาท

 2หน้า 1 จาก

 นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:57



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครพนมศรีสงครามศรีสงคราม

แบบ 1/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีสงคราม เทศบาลตำบลศรีสงคราม

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    01 พฤษภาคม 2563

8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8 26,108.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 2,500,571.70

ราคากลาง (........... สองล้านห้าแสนห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 นวรัตน์ ลิจ้วน

01 พฤษภาคม 2563 13:46:57



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร เทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม

จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอลแบบหญ้าเทียม พร้อมอัฒจันทร์และอาคารประกอบ

ตามแบบเทศบาลตำบลศรีสงครามกำหนด

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม

มีจำนวน

เมื่อวันที่    01 พฤษภาคม 2563

แบบ 1/2562

เทศบาลตำบลศรีสงคราม / เทศบาลตำบลศรีสงครามหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  จิราธร เเสงอรุณ  

(  จิราธร เเสงอรุณ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภิรมย์ พรมบุตร  

(  ภิรมย์ พรมบุตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  นวรัตน์ ลิจ้วน  

(  นวรัตน์ ลิจ้วน  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


