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SECTION 1 
SCHEDULE OF RATE 

បញ្ជ ីតំលៃការងារសាងសងអ់ាគារថ្នា ររ់រៀន មាន៤បនទប ់និងបំពារត់រុៅអីព្រូ នងិកាា ររ ៀន រៅសាលាបឋម្សិរាអនវុិទ្យា
ៃយ័ព្តពាំងអាររស ភមូ្ិព្តពាំងអាររយ ឃុំជយ័ ព្សុររំរងស់ាា យ រ តារំរងធ់ំ។ 

Schedule of rates for Construction a Building of Four Rooms with Desk, Chair of Teacher and Black board.  
លេខកូ្ដ បរយិាយការងារ 

Description of work 
ឯក្តា/
unit 

បរមិាណ/Quantity តំលេ
រាយ/Unit 
Price 

តំលេ
សរបុ/Total 
Cost(US$) 

Specification/បទដ្ឋា ន
បលចេក្លទសសំភារៈ 

1 ការចាប់ន ដ្ើម្/Preliminaries      

1.1 កាលរៀបចំការដ្ឋា ន/Site preparation lot 350    

 
1.2 

ការសំអាតការដ្ឋា ន និងយក្កំ្លទចគំទីលសសងៗលចញ 
Clearing site and removing rubbish 

 
m² 

 
288 

   

1.3 ការតំល ើងសាា ក្សញ្ញា ជាបនឹ់ងអាគារ 
Building sign attached to the building 

 
sets 

 
 

   

1.4 ការវាស់សទងអ់ាគារ/Set out of building lot     

2 ត្គឹេះៃិងនជើងតាង/Foundation &  Footing      



 
 

សំគាល់៖តំលលពលកម្មលៃការសាងសង់ត្តូវគណនាៃូវពៃឋចៃំួៃ១៥%។ពៃឋនៃេះអងគការ KAPE ៃឹងកាត់ទុកសត្ាប់យកនៅបង់ជូៃរដ្ឋ។ 

   2.1 ការជីក្ដីលជើងតាងជំលៅ2ម/Excavation for 
Foundations 

       m³ 
 

           120    

 
2.2 

បងាា បថ់្ម4x6 លៅលព្កាមលជើងតាងជាមយួសីុមង៉ត់4៍0%
លនខាច/់Compacted stone 4x6 under footing 
with cement 40% of Coarse (15cm) 

 
m³ 

 

 
7.78 

   

2.3 លបតុងសមាា តលព្កាមលជើងតាង/Lean concrete under 
footing 

m³ 2.59    

2.4 លបតុងលជើងតាង/R.C Footing  m³ 9.00    

2.5 លបតុងសសរលតឿR.C Short Column (20x20) cm m³ 2.16    

2.6 ដីចាក្បំ់លរញលជើងតាង/Backfilled soil for footing m³ 120    

 
2.7 

ការចាក្ល់បតុងអាលម ៉លជើងតាង លាយលដ្ឋយមសីុ៉ន
ព្បលេទលបតុងមានភារធន២០០គ.ព្ក្/c𝑚2/Mixer-
mixed reinforced concrete for footing, 
strength200kg/c𝑚2 

 
 

m³ 

    

3 Basement  works m³     

3.1 ជញ្ញជ ំការពារExcavation for Retaining wall 
(40x40)cm 

m³ 13.12    

 
3.2 

បងាា បថ់្ម4x6លៅលព្កាមជញ្ញជ ំងជាមយួសីុមង៉ត់4៍0%លន
ខាចC់ompacted stone 4x6 under wall, with 
Cement and 40% of coarse sand (10 cm ) 

 
m³ 

 
3.12 

   

3.3 បងាា បថ់្ម4x6លៅលព្កាមធនឹមជាមយួសីុមង៉ត់4៍0%លន
ខាចC់ompacted stone 4x6 under GB, with 
Cement and 40% of coarse sand (10 cm ) 

 
m³ 

 
2.28 

   



 
 

សំគាល់៖តំលលពលកម្មលៃការសាងសង់ត្តូវគណនាៃូវពៃឋចៃំួៃ១៥%។ពៃឋនៃេះអងគការ KAPE ៃឹងកាត់ទុកសត្ាប់យកនៅបង់ជូៃរដ្ឋ។ 

3.4 ជញ្ញជ ំងទបដី់/Retaining Wall solid brick 20cm m² 42.68    

3.5 ជញ្ញជ ំងទបឥ់ដា10ធនឹមជានផ់្ទទ េ់ដី/Retaining Wall 
hollow brick 10cm GB 

   m² 59.00    

3.6 ដីចាក្បំ់លរញសព្មាបទ់បជ់ញ្ញជ ំង/Backfill soil for 
retaining wall 

m³ 
 

5.18    

3.7 បងាា បដី់ឲ្យណណនលៅលព្កាមបាងល់ស/Compacted soil 
filling for GS 

m³ 
 

91.23    

 
3.8 

បងាា បថ់្ម4x6ឲ្យហាបេ់ាជាមយួនឹងសីុមង៉ត់ល៍ព្គឿមលៅ
លព្កាមបាងល់សក្ព្មាស់10ស,ម/Compacted stone 
4x6 under floor slab, with  Cement and 40% of 
coarse sand (10 cm ) 

 
m³ 

 

 
28.80 

   

3.9 ចាក្ល់បតុងសមាា តល់ព្កាមបាងល់សរ/Lean concrete 
under floor slab 

m³ 
 

8.64    

4 ធ្នឹម្ជាៃ់ផ្ទាល់ដ្ីៃឹងបលង់នសរ/Ground Beams And Slab m³     

  4.1 ធនឹមលបតុង/R.C Ground beams GB01&GB02 Types m³ 10.45    

4.2 លបតុងបាងល់ស/ R.C Ground Floor Slab m³ 24.00    

 
 

4.3 

ការចាក្ល់បតុងអាលមធ៉នឹមព្គិះនឹងបាងល់ស, លាយលដ្ឋយ
ម៉ាសីុនព្បលេទលបតុងមានភារធន២០០គ.ព្ក្/ c𝑚2 
Mixer-mixed reinforced concrete for ground 
beam, slab strength200kg/c𝑚2 

 
 

m³ 

    

5 ្លូវរនទេះរុញ/Wheelchair Ramp      

5.1 ការជីក្ជញ្ញជ ំងទបដី់/Excavation for Retaining wall 
(40x40)cm 

m³ 2.50    



 
 

សំគាល់៖តំលលពលកម្មលៃការសាងសង់ត្តូវគណនាៃូវពៃឋចៃំួៃ១៥%។ពៃឋនៃេះអងគការ KAPE ៃឹងកាត់ទុកសត្ាប់យកនៅបង់ជូៃរដ្ឋ។ 

5.2 ជញ្ញជ ំងទបដី់/Retaining Wall 20cm m³ 3.80    

5.3 ការចាក្បំ់លរញដីលៅលព្កាមជំរាេបាងល់ស/Compacted 
soil filling under sloping floor slab 

m³ 1.50    

 
5.4 

បងាា បថ់្ម4x6 លៅលព្កាមជព្មាេបាងល់សនិងជញ្ញជ ំងទប់
ណដេមានសីុមង៉ត់ ៍40% Compacted stone 4x6 
under sloping floor slab and retaining wall 
with cement 40% (10cm) 

m³  
2.00 

   

5.5 ចាក្ល់បតុងជព្មាេ់បាងល់សក្ព្មាស់10ស,ម R.C 
Sloping floor slab 10cm 

m³ 2.00    

6 ដ្ំណាក់កាលលៃការសាងសង/់Step to the Building & 

Ground Bed 
     

6.1 ការជីក្ជញ្ញជ ំងជានល់ព្កាម/Excavation for basement 
wall 

m³ 15.00    

6.2 ការជីក្ជញ្ញជ ំងជានល់ព្កាមមានសីុមង៉ត់4៍0% និង
ក្ព្មាស់10cm Excavation for basement wall 
with cement 40% (10cm) 

m² 2.72    

6.3 ជញ្ញជ ំងឥដាត2៍0/Solid brick wall 20cm m² 3.48    

6.4 ជញ្ញជ ំងឥដាត1៍0/Solid brick wall 10cm m³ 7.20    

6.5 បងាា បដី់ខាចឲ់្យណណនលៅលព្កាមជលណដើ រ/compacted 
sand under stair step 

m³ 1.4    

6.6 លបតុងជលណដើ រមានក្ព្មាស់5cm/Concrete for stair 
step, 5cm 

m³ 0.80    

7 ការងារនត្គឿងបងគគំៃិងកាងារកំនោរ/Supper Structure 

and Masonry work 
     



 
 

សំគាល់៖តំលលពលកម្មលៃការសាងសង់ត្តូវគណនាៃូវពៃឋចៃំួៃ១៥%។ពៃឋនៃេះអងគការ KAPE ៃឹងកាត់ទុកសត្ាប់យកនៅបង់ជូៃរដ្ឋ។ 

7.1 ទីតាងំឥដាត,៍នឹងការបងាា ញ/Brick Platform, 
including rendering 

unit 4.00    

7.2 លបតុងសសរ/R.C column (20x20)cm m³ 4.71    

7.3 លមទ្វា រ,ធនឹមលម,ធនឹមជំនួយលៅខាងលេើឬឡងំតូ/,R.C 
Lintels, Sill beams, Beam supporting 
Ventilation and Top rail for Handrail 

m³ 3.52    

7.4 បងាួរព្សលមាេ/Window sun shade m³ 0.48    

7.5 ព្ក្វ៉ាតធ់នឹម/Ring beam RB-01 m³ 3.84    

7.6 ព្ក្វ៉ាតធ់នឹម/Ring beam RB-02 m³ 1.80    

7.7 ព្ក្វ៉ាតធ់នឹម/Ring beam RB-03 m³ 2.56    

7.8 ធនឹមជិះ/Ridge beam, TRBV-01 m³ 3.69    

7.9 ជញ្ញជ ំលព្កាមឥដាត2៍0/Wall cladding brick 20cm m² 25.08    

7.10 ជញ្ញជ ំលព្កាមឥដាត1៍0/Wall Cladding brick 10cm m² 250.00    

7.11 តំបនខ់យេ់/Ventilation block m²     

 
7.12 

បាយអរ បណ់ លាយលដ្ឋយម៉ាសីុនព្បលេទបាយអរ
លដ្ឋយលាយសីុមង៉ត១៍៥0គ.ព្ក្/ម3Mixer-mixed 
concrete for building, with cement of 
15okg/𝑚3 

 
m³ 

    

8 ការងារសនត្ម្ច/Finishing Works      

8.1 ការងាដ្ំបូល/Roof Works      

8.2 លបតុងសសរលតឿសព្មាបដំ់បូេ/R.C Short Column 
for roof beam 

m³ 1.21    



 
 

សំគាល់៖តំលលពលកម្មលៃការសាងសង់ត្តូវគណនាៃូវពៃឋចៃំួៃ១៥%។ពៃឋនៃេះអងគការ KAPE ៃឹងកាត់ទុកសត្ាប់យកនៅបង់ជូៃរដ្ឋ។ 

8.3 លបតុងលផ្ទទ ងធនឹមលេើ(10x10)cm /R.C Rafter beam at 
Top of gables (10x10)cm 

m³ 0.53    

8.4 ជញ្ញជ ំងឥដាតខ៍យេ់/Wall cladding hollow brick 
10cm 

m² 59.18    

8.5 បនទះណដក្សព្មាបដំ់បូេ/Steel Battens and Rafters 
for Roof 

m² 423.01    

 
8.6 

ការព្បក្ដំ់បូេ លក្បឿងលថ្រណ៌ព្ក្ហម ម៉ាក្CPAC 
Monir 
Roof tiling, CPAC Monir in red 

m² 423.01    

8.7 ការចាក្ល់បតុងព្ររំដំបូេទំហំ២៥០មមx១០០មម 
Ridge capping with cement concrete 
250mmx100mm. 

m.l 58.40    

8.8 ម៉ូតណខមរ/Decorative Khmer style (Roof hip) Pcs 2.00    

8.9 ម៉ូតណខមរ/Decorative Khmer style (Neak Chheng) Pcs 4.00    

8.10 ការតំលេើងកាា ររាខយេ់ រីល ើទ្វេ ឬគុណភារព្បហាក្់
ព្បណហេ/ Fascia board, Cheteal or equivalent 

m.l 109.20    

9 នត្គឿងន ើ/Carpentry Work      

9.1 ការសេិត និងតំលេើងទ្វា ររមួមាន៖លព្គាង សនាឹក្ ព្តលចៀក្ 
 ណក្ង គនាិះ លធាើរីល ើដួងណចមណដេមានទំហំ1.2m x 2.2m 
Daung Chem wooden doors with the size of 1.2m x 
2.2m; including frames and accessories 

 
 

sets 

 
 
 

4.00 

   

 
 
 

9.2 

ការសេិត និងតំលេើងបងាួចរមួមាន៖លព្គាង សនាឹក្ ព្តលចៀក្ ណក្ង គ
នាិះនិងចំរងឹណដក្d=14mm លធាើរីល ើដួងណចមណដេមានទំហំ2.05m 
x 1.4mm 

 
 
 

sets 

 
 
 

12.00 

   



 
 

សំគាល់៖តំលលពលកម្មលៃការសាងសង់ត្តូវគណនាៃូវពៃឋចៃំួៃ១៥%។ពៃឋនៃេះអងគការ KAPE ៃឹងកាត់ទុកសត្ាប់យកនៅបង់ជូៃរដ្ឋ។ 

Daung Chem wooden windows with the size of 2.05m x 
1.4m; including frames with steel grill d=14mm and 
accessories 

 
 

9.3 

ការសេិត និងតំលេើងបងាួចរមួមាន៖លព្គាង សនាឹក្ ព្តលចៀក្ ណក្ង គ
នាិះនិងចំរងឹណដក្d=14mm លធាើរីល ើដួងណចមណដេមានទំហំ1m x 
1.4mm 
Daung Chem wooden windows with the size of 1 x 
1.4m; including frames with steel grill d=14mm and 
accessories 

 
 

sets 

 
 

4.00 

   

10 ការងារានាងសិលា/Plastering Works      

10.1 ជញ្ញជ ងំទបនឹ់ងធនឹមជានល់ព្កាម/Retaining Wall & GB m² 3.00    

10.2 ជលណដើ រនិងសួនចារ/Stair & Garden Beds        m² 3.00    

10.3 សាូវរលទះរញុ/Wheelchair Ramp m² 3.00    

10.4 ជញ្ញជ មំាន ងសិលា/Wall plastering m² 3.00    

10.5 សសរ/Columns m² 3.00    

10.6 សសរលតឿសព្មាបដំ់បូេ/Short columns for roof m² 3.00    

10.7 ព្ក្វ៉ាតធ់នឹម/Ring beam, RB-01 m² 3.00    

10.8 ព្ក្វ៉ាតធ់នឹម/Ring beam, RB-02 m² 3.00    

10.9 ព្ក្វ៉ាតធ់នឹម/Ring beam, RB-03 m² 3.00    

10.10 ព្ក្វ៉ាតធ់នឹម/ Ring beam, RB-01 (longitudinal beam) m² 3.00    

10.11 បងាួចព្សលមាេ/Window sun shade m² 15.00    

 
10.12 

លមទ្វា រ,ធនឹមលម,ធនឹមជំនួយលៅខាងលេើឬឡងំតូ/R.C Lintels, sill 
beams, beam supporting ventilation and top rail 
for hardrail (10x20)cm 

 
m² 

 
3.00 

   

10.13 ធនឹមលេើ(ធនឹមដំបេូ)R.C rafter beam at top of gables 
(10x10)cm 

m² 3.00    



 
 

សំគាល់៖តំលលពលកម្មលៃការសាងសង់ត្តូវគណនាៃូវពៃឋចៃំួៃ១៥%។ពៃឋនៃេះអងគការ KAPE ៃឹងកាត់ទុកសត្ាប់យកនៅបង់ជូៃរដ្ឋ។ 

11 ការងារថនាំ/Painting Work      

11.1 លាប/បាញ់ថ្ន លំព្បងទ្វា រល ើមាន ចំនួន៣ព្សទ្វប/់Oil painting 
for wooden doors WD-01 

Psc 4.00    

11.2 លាប/បាញ់ថ្ន លំព្បងបងាួចរល ើនិងចំរងឹណដក្មាន ចំនួន៣
ព្សទ្វបO់il painting for wooden window with steel grill 
WW-01 

Psc 12.00    

11.3 លាប/បាញ់ថ្ន លំព្បងបងាួចរល ើនិងចំរងឹណដក្មាន ចំនួន៣ព្សទ្វប/់
Oil painting for wooden window with steel grill 
WW-02 

Psc 4.00    

 
 

11.4 

លាបថ្ន ឲំ្យបាន2ព្សទ្វបម់ុននឹងលាប Smart coat លដ្ឋយលព្បើថ្ន  ំ
U-90 / Applied in 2 layers of smart coat 120 WF, in 1 
layer of emulsion painting to install walls, beam, column 
ventilation block extraseld U-90 paint or equivalenc 

 
 

m² 

 
 

444.89 

   

 
 

11.5 

លាបថ្ន ឲំ្យបាន2ព្សទ្វបម់ុននឹងលាប Smart coat លដ្ឋយលព្បើថ្ន  ំ
U-90 / Applied in 2 layers of smart coat 120 WF, in 2 
layer of emulsion painting to install walls, beam, column 
ventilation block extraseld U-90 paint or equivalenc 

 
m² 

 
 

885.88 

   

12 នបតុងជំុវិញអគារនៅនត្កាម្កត្ាលឥដ្ឋត៍/Concrete Pavement 

around building 
     

12.1 កាយដីលេើ10ស,ម ជានល់ព្កាមដីសព្មាបល់រៀបឥដាត/៍Remove top 
soil (10cm depth) for basement of pavement 

m³ 6.04    

12.2 បងាា បថ់្ម4x6 លៅលព្កាមឥដាតណ៍ដេលរៀប,ជាមយួសីុមង៉់ត៍40%លន
ខាចC់ompacted stone 4x6 under Pavement , with 
Cement and 40% of coarse sand (10 cm ) 

 
m³ 

 
6.04 

   

12.3 ជញ្ញជ ងំឥដាត1៍0ណដេមា/ំSolid brick wall 10cm edge of 
pavement 

 
m² 

8.60    



 
 

សំគាល់៖តំលលពលកម្មលៃការសាងសង់ត្តូវគណនាៃូវពៃឋចៃំួៃ១៥%។ពៃឋនៃេះអងគការ KAPE ៃឹងកាត់ទុកសត្ាប់យកនៅបង់ជូៃរដ្ឋ។ 

12.4 លបតុងបាងល់សរជំុវញិការសាងសង5់ស,ម/Concrete slab around 
building 5cm 

m³ 6.00    

13 នត្គឿងសងាហារឹម្Furniture      

13.1 តុនឹងលៅអី/Teacher's Desk and Chair sets 4.00    

13.2 កាដ ល ៀន/Black Board sets 4.00    

 សរុបទំងអស់ Grand-Total      

ជំររើសដែៃរសាីរ ីងរោយអារចៃូរមួ្រែញលលៃ 
BIDDERS PROPOSED OPTIONS 

 

លេខ
កូ្ដ 

បរយិាយការងារ 
Description of work 

ឯក្តា/unit បរមិាណ/Quantit
y 

តំលេ
រាយ/Unit 
Price 

តំលេសរបុ/Total 
Cost(US$) 

Specification/បទដ្ឋា ន
បលចេក្លទសសំភារៈ 

       

       

       

       

 សរបុ      

ចំលពាះក្រណីមានការផ្ទា ស់បាូរ អនក្លដញលថ្ានឹងព្តូវបំលរញដូចខាងលព្កាម៖ 

For option proposed, the bidder shall supply for the following information: 

ដ្ឋក្ត់ាមលេខកូ្ដ និងបញ្ញជ ក្ក់ារងារណដេព្តូវផ្ទា ស់បាូរ។ 

Code of item proposed to be replaced and specification of alternative 

សរងេបតំលៃ៖ 

Summarized of cost: 



 
 

សំគាល់៖តំលលពលកម្មលៃការសាងសង់ត្តូវគណនាៃូវពៃឋចៃំួៃ១៥%។ពៃឋនៃេះអងគការ KAPE ៃឹងកាត់ទុកសត្ាប់យកនៅបង់ជូៃរដ្ឋ។ 

A:………………………………….US$ 

B:…………………………………..US$ 

C:…………………………………..US$ 

សរបុរមួ្(A+B+C):……………………………………..US$ 

Grand Total: 

ជាអក្សរ(………………………………………………………………………………………….ដុលាា រអាលមរកិ្) 

លធាើលៅលថ្ៃទី……………….ណខ………………ឆ្ន ២ំ០….. 

                                                                        ហតថរៃខា និងរ ម្ ះអាររ ៉ៅ ការ 
     Contractor’s name and Signature   

 


