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บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง     ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก     หมู่ที� 10   ตําบลวังชัย     อําเภอนํ�าพอง   จังหวัดขอนแก่น

บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน                                                                                                                                                                                                                                       ( ผู้เสนอราคา )

ลําดับ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

ที� ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน และค่าแรงงาน

สรุปงานก่อสร้าง

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง รวม -                  

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม รวม -                  

3 หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล รวม -                  

4 หมวดงานระบบไฟฟ้า รวม

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

ใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง

รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ
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บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง     ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก     หมู่ที� 10   ตําบลวังชัย     อําเภอนํ�าพอง   จังหวัดขอนแก่น
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ลําดับ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

ที� ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน และค่าแรงงาน

ใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง

รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ

1   หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

 1.1  งานขุดดิน และถมคืน ลบ.ม.

 1.2  งานทรายหยาบชุ่มนํ�าอัดแน่น ลบ.ม.

 1.3  งานคอนกรีตหยาบ  1 : 3 : 5 ลบ.ม.

 1.4  งานคอนกรีตโครงสร้าง  1 : 2 : 4  ( 240 ksc. ) ลบ.ม.

1.5เหล็กH Beam-303X300Xt1 10Xt2 15 มม.( นน.94 kg./m. ) กก.

 1.6  งานไม้แบบ ตร.ม.

  -  ไม้แบบ ลบ.ฟ.

  -  ไม้เคร่า ลบ.ฟ.

  -  ไม้คํ�ายัน ต้น

  -  ตะปู กก.

 1.7  งานเหล็กเสริม ตัน

 -  เหล็กเสริม  SR  -  24   Dia   6   มม. กก.

 -  เหล็กเสริม  SR  -  24   Dia   9   มม. กก.

 -  เหล็กเสริม  SD  -  30   Dia   16   มม. กก.

  -  ลวดผูกเหล็ก กก.

1.8  งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  

 -  ท่อเหล็กดํา ขนาด 2 นิ�ว หนา 2.3  มม. ( น.น. 3.33  kg./m. ) กก.

 -  ท่อเหล็กดําขนาด 2 1/2 นิ�ว หนา 2.3 มม.( น.น.4.16 kg./m. ) กก.
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บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน                                                                                                                                                                                                                                       ( ผู้เสนอราคา )

ลําดับ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

ที� ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน และค่าแรงงาน

ใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง

รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ

 -  ท่อเหล็กดํา ขนาด 3 นิ�ว หนา 3.2  มม. ( น.น. 6.83  kg./m. ) กก.

 -  ท่อเหล็กดํา ขนาด 4 นิ�ว หนา 3.2  มม. ( น.น. 8.83  kg./m. ) กก.

 -  ท่อเหล็กดํา ขนาด 2 1/2 นิ�ว หนา 2.3  มม. ( น.น.4.16  kg./m. ) กก. ค่าดัดโค้ง

 -  เหล็ก C-100X50X20X2.3 มม.( น.น.3.92 kg./m. ) กก.

 -  ลวดเชื�อม กล่อง

  -  งานทาสีกันสนิม+สีนํ�ามัน ตร.ม.

รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

2   หมวดงานสถาปัตยกรรม

 2.1  งานมุงหลังคา รวม

 2.2  งานผนังและตกแต่งผิวผนัง รวม

 2.3  งานพื�นและตกแต่งผิวพื�น รวม

 2.4  งานประตู - หน้าต่าง รวม

 2.5  งานสุขภัณฑ์ รวม

2.6  งานทาสี รวม

2.7  งานเบ็ดเตล็ด รวม

รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม

2.1  งานมุงหลังคา

 -  หลังคามุง METAL SHEETหนา 0.33 มม.(ส)ีพร้อมบุฉนวน ตร.ม.

 -  ครอบสันข้าง เมตร



แบบ ปร.4  แผ่นที�  4/5

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง     ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก     หมู่ที� 10   ตําบลวังชัย     อําเภอนํ�าพอง   จังหวัดขอนแก่น
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ลําดับ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

ที� ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน และค่าแรงงาน

ใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง

รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ

 -  สกรูยึดสันลอน      ตัว

 -  รางระบายนํ�า METAL SHEET  พร้อมโครงเหล็กกล่อง เมตร

รวมงานข้อ   2.1

2.6 งานทาสี

รวมงานข้อ   2.6

2.7  งานเบ็ดเตล็ด

รวมงานข้อ   2.7

3   หมวดงานระบบประปา - สุขาภิบาล  
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ลําดับ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

ที� ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน และค่าแรงงาน

ใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง

รายการ จํานวน หน่วย หมายเหตุ

รวมหมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล

4 หมวดงานระบบไฟฟ้า

 4.1  อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมสายไฟ Set

 4.21  อุปกรณ์การติดตั�ง และส่วนประกอบอื�นๆ Lot

รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า

รวมราคาตามประมาณการ

                                                                                              ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสถานที�ก่อสร้างต่างๆเป็นที�เข้าใจดีแล้ว

                                                                                                 จึงขอเสนอ รายละเอียดประมาณการ ของข้าพเจ้าข้างต้น เพื�อประกอบการพิจารณาต่อไป

                                                                                                           (ลงชื�อ)……….…………..……....………...……ผู้ประมาณการ / ผู้เสนอราคา

                                                                                                                      ( ............................................................... )

                                                                                                หจก. / บริษัท…….....……..……………………………พร้อมลงตราประทับ (ถ้าม)ี

ค่าดําเนินการ + ค่าภาษี                         %

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั�งสิ�น

 ( ตัวอักษร ) 


	ใบเสนอราคา

