
 กลุ่มงาน / งาน งานผังบริเวณและส่ิงกอ่สร้างประกอบอืน่ฯ / งานภมูิทศัน์ แบบ  ปร.4   ผังบริเวณ
 ชือ่โครงการ / งานกอ่สร้าง แผ่นที่  1 / 4
 สถานที่กอ่สร้าง  ถนน  
 แบบเลขที่
 หนว่ยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 8  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 ค านวณราคากลางโดย.............................................................(ลงนามพร้อมประทบัตราเอกสารทกุแผ่น)

     หนว่ย : บาท   

ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน

1
2
3

งานปรับปรุงพื้นลานจอดรถ(อูส่วนสยาม)

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หนว่ย
ราคาวัสดุส่ิงกอ่สร้าง ค่าแรงงาน

หมวดงานโครงสร้างชัน้ทาง
หมวดงานพื้น คสล.
หมวดงานระบายน้ า

รวมค่าก่อสร้าง

สรุปราคาค่าก่อสร้าง



แบบ  ปร.4   ผังบริเวณ
แผ่นที่  2 / 4

ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน

1.00             รายการ
2,730.00       ลบ.ม

683.00         ลบ.ม

ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หนว่ย

ราคาวัสดุส่ิงกอ่สร้าง

งานสกดัพื้นคอนกรีตเดิม
 งานถมหนิคลุกหนา 20 ซม.
งานถมทรายหนา 5 ซม. ปรับระดับพร้อมบดอดั

รวมราคาหมวดงานโครงสร้างชัน้ทาง

หมวดงานโครงสร้างชัน้ทาง



แบบ  ปร.4   ผังบริเวณ
แผ่นที่  3 / 4

ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน
2.0      

2.1 2,100.00       ลบ.ม
2.2 697.00         ตร.ม
2.3 11,025.00     ตร.ม
2.4 3,554.00       กก.
2.5 12,202.00     กก.
2.6 5,419.00       ม.
2.7 2,168.00       ตร.ม

ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หนว่ย

ราคาวัสดุส่ิงกอ่สร้าง

งานไม้แบบ
คอนกรีต 240 ksc (ทรงกระบอก)

ลวดตะแกรง Wire Mesh ขนาด dia.4.0 mm , fy = 5,000 ksc.
DB 16 mm. SD40 ( Tie Bar)
RB 25 mm SR24 (Dowel Bar)
งานเซาะร่อง อดุรอยต่อด้วยแอสฟสัท์
งานปแูผ่นพลาสติก รองพื้นรอยต่อ

รวมราคาหมวดงานพื้นลานจอดรถ - ถนน คสล.

หมวดงานพ้ืนลานจอดรถ - ถนน คสล.



แบบ  ปร.4   ผังบริเวณ
แผ่นที่  4 / 4

ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน
4.0
4.1 780.00         ลบ.ม
4.2 169.00         ม.
4.3 12.00           ชุด
4.4 2.00             ชุด
4.5 2.00             ชุด
4.6 13.00           ชุด

ล าดับที่ รายการ จ านวน หนว่ย
ราคาวัสดุส่ิงกอ่สร้าง ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

หมวดงานระบายน้้า

งานขุดวางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด ศก. 0.80 ม. พร้อมถมกลับ
ทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.80 ม.

บอ่พกั คสล.ส าเร็จรูป พร้อมฝาปดิ (ส าหรับทอ่ขนาด ศก. 0.80 ม.)
บอ่ดักขยะ / ดักไขมัน + วางทอ่ใยหนิขนาด ศก. 8 นิว้
งานสกดับอ่พกัเดิม เพื่อเชือ่มต่อทอ่ระบายน้ า
งานเทคอนกรีตเพิ่มความสูงคอบอ่พกัเดิม

รวมราคาหมวดงานระบายน้ า

ลงชือ่............................................ผู้เสนอราคา)
ประทบัตรา(ถ้ามี)



แบบ  ปร.4   ผังบริเวณ
แผ่นที่  5 / 5

ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน
ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หนว่ย
ราคาวัสดุส่ิงกอ่สร้าง



ล าดับที่



ล าดับที่











ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน
ล าดับที่ รายการ จ านวน หนว่ย

ราคาวัสดุส่ิงกอ่สร้าง ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ






































