
แบบ ปร.4  แผ่นที่ 1/3ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   จัดสร้างอฒัจันทร์ด้านหนา้ shop ไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-25 รายการเลขที่  

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน

สรุปรายการก่อสร้าง-ปรับปรุง

อัฒจนัทร์ จ านวน 6 ชดุ

ก. งานดนิขดุ รวม

ข. งานเสาเขม็ รวม

ค. งานแบบหลอ่คอนกรีต รวม

ง. งานโครงสร้างคอนกรีต รวม

จ. งานเหลก็รูปพรรณ รวม

ฉ. งานสี รวม

1. ราคากลางงานก่อสร้าง ที่จดัท าครั้งน้ี เปน็ราคาค่าก่อสร้างที่ค านวณหรือประเมนิขึ้นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเพ่ือใชเ้ปน็ราคาอ้างอิงและพิจารณา    

    ค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคา

2. เปน็หน้าที่ของผู้รับจา้งที่จะตอ้งถอดปริมาณตามแบบรูปและรายการ พร้อมจดัท าราคาค่าก่อสร้างเพ่ือเสนองาน  หากพบขอ้ขดัแยง้หรือสงสยัประการใดใหผู้้รับจา้งท าหนังสอืชี้แจง

    ตอ่คณะกรรมการก าหนดราคากลางของทางมหาวิทยาลยัฯ เปน็ฝ่ายวินิจฉยั ถือเปน็ที่สิ้นสดุ

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (เงนิทนุ)

ค่าแรงงาน (บาท)

สถานที่ก่อสร้าง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                       (เทคนคิกรุงเทพฯ) ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสด ุ(บาท) รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน (บาท)
หมายเหตุ



แบบ ปร.4  แผ่นที่ 2/3ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   จัดสร้างอฒัจันทร์ด้านหนา้ shop ไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-25 รายการเลขที่  

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน

ค่าแรงงาน (บาท)

สถานที่ก่อสร้าง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                       (เทคนคิกรุงเทพฯ) ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสด ุ(บาท) รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน (บาท)
หมายเหตุ

ก. งานดินขุด
1 งานขุนดินฐานรากและถมคืน ลบ.ม.
2 งานทรายหยาบรองก้นฐานราก ลบ.ม.
3 งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก ลบ.ม.

รวมราคางานดินขุด

ข. งานเสาเข็ม

1 เสาเข็มหกเหล่ียม 0.15 ม ยาว 6  เมตร ต้น
รวมราคางานเสาเข็ม

ค. งานแบบหล่อคอนกรตี
1 ไม้แบบ ตร.ม.
2 ตะปู กก.

รวมราคางานแบบหล่อคอนกรตี

ง. งานโครงสรา้งคอนกรตี
1 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB dia. 12 มม.(SD40) ตัน
2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB dia. 6 มม. (SR24) ตัน
3 ลวดผูกเหล็ก กก.
4 คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC (CYLINDER) ลบ.ม.

รวมราคางานโครงสรา้งคอนกรตี



แบบ ปร.4  แผ่นที่ 3/3ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   จัดสร้างอฒัจันทร์ด้านหนา้ shop ไฟฟา้ จ านวน 1 รายการ

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-25 รายการเลขที่  

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน

ค่าแรงงาน (บาท)

สถานที่ก่อสร้าง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                       (เทคนคิกรุงเทพฯ) ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณการโดย  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสด ุ(บาท) รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน (บาท)
หมายเหตุ

จ. งานเหล็กรปูพรรณ
1 เหล็กทอ่ด า 2 1/2" x 3.0 มม. ยาว 6 ม. ทอ่น
2 เหล็กตัว C ขนาด 150x50x20 มม.หนา 3.2 มม. ทอ่น
3 ราวกันตกเหล็กฉาก 2"x2"x6 มม. ทอ่น
4 ขาที่นั้งเหล็กฉาก 50x50x6 มม. ทอ่น
5 งานประกอบโครง truss  พร้อมเชื่อม กก.
6 ค่าตัดเหล็กกลม จุด

รวมราคางานเหล็กรปูพรรณ

ฉ. งานสี
1 เหล็กทอ่ด า 2 1/2" x 3.0 มม. ยาว 6 ม. ตรม
2 เหล็กตัว C ขนาด 150x50x20 มม. หนา 3.2 มม. ตรม
3 ราวกันตกเหล็กฉาก 2"x2" ยาว 6 ม. ตรม
4 ขาที่นั้งเหล็กฉาก 50x50x4 มม.. ตรม

รวมราคางานสี


