
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง+หมวดงานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่สันกำแพงแม่ปูคาตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวม 46,522.68

2 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 206,488.13

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 253,010.81

หน้า 1

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:03

253,010.81หมายเหตุ :  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

   ปรับพื้นที่

     - งานปรับพื้นที่ 680.000 ตร.ม. 2.00 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00

    งานดินลูกรัง

      - ดินลูกรัง 60.000 ลบ.ม. 239.00 14,340.00 0.00 0.00 14,340.00

   หินคลุก

     - หินคลุก 20.000 ลบ.ม. 499.00 9,980.00 0.00 0.00 9,980.00

   ทรายหยาบรองพื้น

     - ทรายหยาบรองพื้น 34.000 ลบ.ม. 514.02 17,476.68 99.00 3,366.00 20,842.68

รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - 1,254.02 43,156.68 99.00 3,366.00 46,522.68-

2   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   คอนกรีตโครงสร้าง

2หน้า

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - คอนกรีตโครงสร้าง 68.850 ลบ.ม. 1,892.53 130,300.69 306.00 21,068.10 151,368.79

   เหล็กเสริม

     - เหล็กRB15mm. .500 ตัน 17,383.18 8,691.59 3,300.00 1,650.00 10,341.59

    งานโครงสร้างวิศวกรรม

      - เหล็กwire meshขนาด4mm.@0.20#เมตร 680.000 ตร.ม. 24.92 16,945.60 5.00 3,400.00 20,345.60

     งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

       - ไม้แบบ 4.050 ตร.ม. 470.00 1,903.50 133.00 538.65 2,442.15

      งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

        - งานขัดมัน 680.000 ตร.ม. 1.00 680.00 30.00 20,400.00 21,080.00

        - ยาแนว 182.000 เมตร 5.00 910.00 0.00 0.00 910.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 19,776.63 159,431.38 3,774.00 47,056.75 206,488.13-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 253,010.81

3หน้า

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงเหล็กพร้อมตาข่าย

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่สันกำแพงแม่ปูคาตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานภูมิทัศน์ รวม 133,954.41

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 133,954.41

หน้า 1

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:03

133,954.41หมายเหตุ :  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   งานภูมิทัศน์

   ปรับพื้นที่พร้อมวางผัง

     - ปรับพื้นที่พร้อมวางผัง 1.000 L.S 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1,001.00

   งานดินขุดฐานราก-ถมคืนกลับ

     - ดินขุดฐานราก-ถมคืนกลับ 3.060 ลบ.ม. 1.00 3.06 99.00 302.94 306.00

    งานโครงสร้างวิศวกรรม

      - ทรายหยาบ .360 ลบ.ม. 514.02 185.04 0.00 0.00 185.05

      - คอนกรีตหยาบ .180 ลบ.ม. 898.44 161.71 398.00 71.64 233.36

      - คอนกรีตโครงสร้าง 1.240 ลบ.ม. 1,892.53 2,346.73 0.00 0.00 2,346.74

      - เหล็กRB6mm. .010 ตัน 17,683.18 176.83 0.00 0.00 176.83

      - เหล็กDB12mm. .510 ตัน 16,731.78 8,533.20 0.00 0.00 8,533.21

      - ลวด 15.590 กก. 32.24 502.62 0.00 0.00 502.62

      - เหล็กกล่อง2นิ้ว 45.000 ท่อน 358.88 16,149.60 0.00 0.00 16,149.60

2หน้า

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - เหล็กกล่อง4นิ้ว 10.000 ท่อน 1,758.00 17,580.00 0.00 0.00 17,580.00

      - ๋JBOLT 40.000 ตัว 200.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

      - แผ่นPLATEหนา10.00มม. 10.000 ชุด 1,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

      - งานเชื่อมประกอบ 240.000 ตร.ม. 1.00 240.00 120.00 28,800.00 29,040.00

     งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

       - ตาข่าย 240.000 ตร.ม. 150.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00

       - สีกันสนิม 78.000 ตร.ม. 50.00 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 41,272.07 103,779.79 1,617.00 30,174.58 133,954.41-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 133,954.41

3หน้า

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่สันกำแพงแม่ปูคาตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,326,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,326,000.00

หน้า 1

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:03

1,326,000.00หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานพื้นสนามกีฬาเอนกประสงค์ 680.000 ตร.ม. 1,950.00 1,326,000.00 0.00 0.00 1,326,000.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 1,950.00 1,326,000.00 0.00 0.00 1,326,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,326,000.00

2หน้า

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:03


