
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง 
รายการ     งานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล  เสา แป้นพร้อมอุปกรณ์  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ   
              สนามกีฬาเปตอง  งานรั้วตาข่าย  และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา  ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน 

รวมเงิน ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 
ราคา/
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1 - งานสนามบาสเกตบอล        
 งานปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดแน่น 1,804.oo ตร.ม.      
 งานทรายหยาบช่มน้้าอัดแน่น 180.00 ลบ.ม.      
 งานเหล็กตะแกรงส้าเร็จรูป 4 มม.@ 

0.20 ม. 
1,804.oo ตร.ม.      

 งานคอนกรีต 240 ksc. 180.00 ลบ.ม.      
 -งานเสาบาสพร้อมแป้นและ

อุปกรณ์ 
       

 งานขุดดิน 2.90 ลบ.ม.      
 งานทรายหยาบช่มน้้าอัดแน่น 0.14 ลบ.ม.      
 คอนกรีตหยาบ 0.14 ลบ.ม.      
 งานคอนกรีต 240 ksc. 1.14 ลบ.ม.      
 DM 12 mm 98.00 กก.      
 ลวดผูกเหล็ก 7.00 กก.      
 เจ bolte 2o มม. L = 0.50 ม. 16.00 ตัว      
 Plate หัวเสาตอม่อ ขนาด 

450x450x12 มม. 
2.00 แผ่น      

 Plate เสาแป้นบาส ขนาด 
5oox300x10 มม. 

2.00 แผ่น      

 เหล็กฉากยึดแป้นบาส ขนาด 
40x40x5 มม. 

3.00 ท่อน      

 เสาท่อกลมด้าแป้นบาส ขนาด 10 
หนา 6.6 มม. 

2.00 ท่อน      

 เสาท่อกลมด้าแป้นบาส ขนาด 6 
หนา 4.5 มม. 

1.00 ท่อน      

 สีเทาเสาแป้นบาส 3.00 กระป๋อง      
 แป้นบาสพลาสติกขนาดมาตรฐาน 

หนา 15 มม. 
2.00 ชุด      

 ห่วงหวงบาสเหล็ก หนา 6 หุน 1.00 คู ่      
 ตาข่ายบาสด้ายเส้นคู ่ 1.00 คู ่      
 ป้ายคะแนนบาสขนาดมาตรฐาน 1.00 ป้าย      
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน  
ค่า Factor F  1.2708  
รวมค่าด าเนินการทั้งสิ้น  
ยอดสุทธิ     

 

   ลงช่ือ ................................................................ผู้เสนอราคา 
 (...............................................................) 

                     ................/.............../.................. 
                            ประทับตรา  (ถ้ามี) 



 

 
 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง 
รายการ     งานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล  เสา แป้นพร้อมอุปกรณ์  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ   
              สนามกีฬาเปตอง  งานรั้วตาข่าย  และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา  ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวมเงิน 
2 งานสนามเซปัคตะกร้อและ

อุปกรณ์ 
       

 เสาท่อเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 3
คาดสีน้้าเงิน 

1.00 ท่อน      

 เสาท่อเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 2 
½ คาดสีน้้าเงิน 

2.00 ท่อน      

 ตาข่ายเซปัคตะกร้อขนาด
มาตรฐาน 

2.00 ชุด      

 ป้ายคะแนนเซปัคตะกร้อขนาด
มาตรฐาน 

2.00 ป้าย      

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน  
ค่า Factor F  1.2708  
รวมค่าด าเนินการทั้งสิ้น  
ยอดสุทธิ     

 
 
 
        

                                                           ลงชื่อ ................................................................ผู้เสนอราคา 
    (...............................................................) 

                     ................/.............../.................. 
                            ประทับตรา  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง 

รายการ     งานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล  เสา แป้นพร้อมอุปกรณ์  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ   
              สนามกีฬาเปตอง  งานรั้วตาข่าย  และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา  ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวมเงิน 
3 งานสนามเปตองและอุปกรณ์        

 ขอบคันหินส้าเร็จรูป 39.00 เมตร      
 หินเกล็ดเล็กพ้ืนสนามเปตอง 5.00 ลบ.ม.      
 ป้ายคะแนนเซปัคตะกร้อขนาด

มาตรฐาน 
2.00 ป้าย      

 งานทีสีพื้นสนามบาส,สนาม
เซปัคตะกร้อ 

912.00 ตร.ม.      

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน  
ค่า Factor F  1.2708  
รวมค่าด าเนินการทั้งสิ้น  
ยอดสุทธิ     

        
 
 
 
 
 

                                                           ลงชื่อ ................................................................ผู้เสนอราคา 
    (...............................................................) 

                     ................/.............../.................. 
                            ประทับตรา  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง 
รายการ     งานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล  เสา แป้นพร้อมอุปกรณ์  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ   
              สนามกีฬาเปตอง  งานรั้วตาข่าย  และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา  ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวมเงิน 

4 งานรั้วตาข่าย        
 เสาท่อกลมด้า ขนาด 2 หนา 

2.3 มม. 
31.00 ท่อน      

 เสาท่อกลมด้า ขนาด 1 ½ หนา 
2.3 มม. 

11.00 ท่อน      

 Plate เสารั้ว ขนาด 
120x120x10 มม. 

28.00 แผ่น      

 พุกเหล็กยึดเสารั้ว ขนาด 14 
มม. 

112.00 ตัว      

 ตาข่ายเหล็กถัก เบอร์ 11 117.00 ตร.ม.      
 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 60.00 ตร.ม.      
 เคร่าไม้ตีรัดแบบ 20.00 ตร.ม.      
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน  
ค่า Factor F  1.2708  
รวมค่าด าเนินการทั้งสิ้น  
ยอดสุทธิ     

 

 
 
 
 
ลงชื่อ ................................................................ผู้เสนอราคา 

    (...............................................................) 
                     ................/.............../.................. 
                            ประทับตรา  (ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง 

รายการ     งานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล  เสา แป้นพร้อมอุปกรณ์  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ   
              สนามกีฬาเปตอง  งานรั้วตาข่าย  และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ฉะเชิงเทรา  ต าบลเกาะขนุน  อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวมเงิน 
5 งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1.00 เหมา      

 รวมค่าวัสดุ        
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน  
ค่า Factor F  1.2708  
รวมค่าด าเนินการทั้งสิ้น  
ยอดสุทธิ     

 

 

 

 

 
 
ลงชื่อ ................................................................ผู้เสนอราคา 

    (...............................................................) 
                     ................/.............../.................. 
                            ประทับตรา  (ถ้ามี) 
 

 

 

 


