
ตาราง ปปช.07 

 

ตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละราคากลาง(ราคาอຌางอิง) 
฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไม฿ิชงานกอสรຌาง 

 

ํ.  ชืไอครงการ     จัดซืๅอครุภัณฑ์อาคารหอพักนักรียน 

/หนวยงานจຌาของครงการ     รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

๎.  วงงินงบประมาณทีไไดຌรับการจัดสรร    ํ,๎์์,์์์  บาท 

๏.  วันทีไก าหนดราคากลาง(ราคาอຌางอิง)     ๎๘ พฤศจิกายน  ๎๑๒์   ป็นงิน  ํ,๎์์,๐์์  บาท 

๐.   หลงทีไมาของราคากลาง(ราคาอຌางอิง) 
   คณะกรรมการก าหนดราคากลง 

      ๑.  รายชืไอจຌาหนຌาทีไผูຌก าหนดราคากลาง(ราคาอຌางอิง)  
๑.ํ  นางพใญนภา  รัตนดม   ประธานกรรมการ 

๑.๎  นายสมยศ  ซจา    กรรมการ 

๑.๏  นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน           กรรมการ 



สพม. ขต 16

จຌาของครงการ รงรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล  

ราคาตอหนวย จ านวนงนิ ราคาตอหนวย จ านวนงนิ
1 4.00          หຌอง 59,000.00          236,000.00     รวมคารง - 236,000.00       

2 24.00        จุด 780.00              18,720.00      รวมคารง - 18,720.00         

3

13.50        ตรม. 320.00              4,320.00        รวมคารง - 4,320.00           

2.00          ชุด 4,000.00           8,000.00        รวมคารง - 8,000.00           

2.00          ชุด 2,300.00           4,600.00        รวมคารง - 4,600.00           

2.00          อัน 85.00               170.00           รวมคารง - 170.00             

หในชอบ / อนุมัติ    .............................................................. รองผูຌอ านวยการรงรียน รักษาการ฿นต าหนง
           (นายสมพร  ทศิมือง)   ผูຌอ านวยการรงรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล

งานผนังกัๅนหຌองกระจกอลูมินียม

   1.2 กระจกหนา 6.00  มม.

   1.4 หนຌาตางบานลือนคู

   3.1 ปูพืๅนกระบืๅอง

   3.3 ประตูอลูมินียม

   1.5 กระดานเวท์บอล์ด 1.20x2.40 ม.

   1.3 ประตูลือนสเลຌด์

   1.1 อลูมินียมหนา 1.2  มม.

งานเฟฟ้า

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง มืไอวนัทีไ 28 ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จ านวน
คาวัสดุ คารงงาน  รวมคาวัสดุ  

ละคารงงาน

                                                                  บบสดงรายการปริมาณงานละราคา                                บบปร.4  (ก)  หนຌา 1 / 1
ชืไอครงการ    

ล าดับทีไ หนวย หมายหตุรายการ

จัดซืๅอครุภณัฑ์อาคารหอพกันักรียน
สถานทีไกอสรຌาง รงรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล    ต าบลฉลุง  อ าภอมือง  จังหวดัสตูล

ประมาณราคาดย

งานหຌองนๅ า

   3.2  อຌางลຌางหนຌา ชัๅนวางของ กระจก

                                                                  บบสดงรายการปริมาณงานละราคา                                บบปร.4  (ก)  หนຌา 1 / 2

   3.4  กຍอกนๅ า

ค านวณราคากลางดย



สพม. ขต 16

จຌาของครงการ รงรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล  

ราคาตอหนวย จ านวนงนิ ราคาตอหนวย จ านวนงนิ
5 120.00      ตรม. 380.00              45,600.00      รวมคารง - 45,600.00         

6

1,850.00    ตรม. 75.00               138,750.00     รวมคารง - 138,750.00       

456,160.00      

140,223.58      

596,383.58      

หในชอบ / อนุมัติ    .............................................................. รองผูຌอ านวยการรงรียน รักษาการ฿นต าหนง
           (นายสมพร  ทศิมือง)   ผูຌอ านวยการรงรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล

ชืไอครงการ    จัดซืๅอครุภณัฑ์อาคารหอพกันักรียน
สถานทีไกอสรຌาง รงรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล    ต าบลฉลุง  อ าภอมือง  จังหวดัสตูล

ประมาณราคาดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง มืไอวนัทีไ 28 ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ล าดับทีไ รายการ จ านวน หนวย
คาวัสดุ คารงงาน  รวมคาวัสดุ  

ละคารงงาน
หมายหตุ

งานซอมซมพืๅนหຌองรียน
งานสีภาย฿นหຌอง
   6.1 สีภาย฿นหຌอง

รวมปน็งนิ
FACTER (1.3074)

 รวมปน็งนิทัๅงสิๅน
ค านวณราคากลางดย

(หຌาสนกຌาหมืไนหกพันสามรຌอยปดสิบสามบาทหຌาสิบปดสตางค์)



ชื่อครงการ จัดซืๅอครุภัณฑ์อาคารหอพักนักรียน

สถานทีก่อสรຌาง รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ต าบลฉลุง  อ าภอมือง  จังหวัดสตูล

หนวยงานจຌาของครงการ รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  

มีจ านวน  1  ผน 

ประมาณราคามื่อ

ล าดบัที่ คางานตຌนทุน  Factor F คากอสรຌาง หมายหตุ
1 456,160.00     140,223.58     596,383.58     

งื่อนเขการ฿ชຌตาราง Factor F

งินลวงหนຌาจาย  0  %

งินประกันผลงานหัก  0  %

ดอกบีๅยงินกูຌ   7  %  ตอปี
ภาษีมูลคาพิไม  7  %  ตอปี

596,383.58     

 ยอดสุทธิ 596,300.00     

ประมาณราคาดย
ลงชืไอ ................................................. ประธานกรรมการ
          (นางพใญนภา  รัตนดม)

ลงชืไอ ................................................. กรรมการ
            (นายสมยศ   ซจา)

ลงชืไอ ................................................. กรรมการ
     (นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน)

              หในชอบ / อนุมัติ  

                                              บบสรุปคากอสรຌาง                        บบ ปร.5 (ก)

สวนทีไ 1 คางานตຌนทุน

รายการ

บบ ปร.4  ที่นบ  

รวมคากอสรຌาง

หนวย : บาท
วนัทีไ  28  ดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

  (หຌาสนกຌาหมื่นหกพันสามรຌอยบาทถຌวน)

(นายสมพร  ทศิมือง)

        รองผูຌอ านวยการรงรียน รักษาการ฿นต าหนง



        ผูຌอ านวยการรงรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล



สวนราชการ
£

£ สถานทีไกอสรຌาง รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ต าบลฉลุง  อ าภอมือง  จังหวัดสตูล
£ หนวยงาน รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  

£ บบ ปร.4  ทีไนบ  มีจ านวน   1   หนຌา     
£ สนอราคามืไอ วันทีไ 28 ดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

ภาษี  คากอสรຌาง
มลูคาพิไม  หนวย : บาท

สวนทีไ 2 ครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ 7%

1 4 ชุด 22,056.07        1,543.93        23,600.00        

2 68 ตัว 67,364.49        4,715.51        72,080.00        

3 20 ตัว 12,149.53        850.47          13,000.00        

4 5 ตัว 3,738.32          261.68          4,000.00         

5 กຌาอีๅ PP รุน SD-07 132 ตัว 119,663.55       8,376.45        128,040.00      

6 ตຍะอนกประสงค์ TS - 60120 ขนาด 120*60 ซม. 22 ตัว 51,401.87        3,598.13        55,000.00        

7 ตຍะมาร์ลอฟท์ 32 ตัว 104,672.90       7,327.10        112,000.00      

8 กຌาอีๅบาร์มทอล 64 ตัว 65,794.39        4,605.61        70,400.00        

9 ครืไองปรับอากาศ 36000 BTU 3 ครืไอง 117,757.01       8,242.99        126,000.00      

564,598.13  

39,521.87    

604,120.00  

604,100.00  

ประมาณราคาดย
ลงชืไอ ................................................. ประธานกรรมการ
          (นางยินดี  ชูนวล)

ลงชืไอ ................................................. กรรมการ
          (นายสมยศ   ซจา)

ลงชืไอ ................................................. กรรมการ
       (นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน)

Stool Cobe Size A

ชุดตຍะท างานตัวอลซต A

ตຍะลใคชอร์ ก.03

Stool สีไหลีไยมขาว-ด าละชมพขูาว

   รวมคาครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ
ภาษีมูลคาพิไม (รຌอยละ 7)

รวมปน็งนิ
                              (หกสนสีไพันหนึไงรຌอยบาทถຌวน) ยอดสุทธิ

                        สรุปคาครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ             บบ ปร.5(ข)  ผนทีไ 1/1

รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู 
ประภท จัดซืๅอครุภัณฑ์อาคารหอพักนักรียน

ล าดบัทีไ หมายหตุ
 หนวย : บาท

รายการ คางานตຌนทุน



           หในชอบ / อนุมัติ  

                      (นายสมพร  ทิศมือง)
รองผูຌอ านวยการรงรียน รักษาการ฿นต าหนง

ผูຌอ านวยการรงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล





บบ ปร.6
ชืไอครงการ จัดซืๅอครุภัณฑ์อาคารหอพักนักรียน

สถานทีไกอสรຌาง รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ต าบลฉลุง  อ าภอมือง  จังหวัดสตูล

หนวยงานจຌาของครงการ รงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  

บบ ปร.4 ปร.5ก ปร.5ข ปร.6  ทัๅงหมด    5    ผน

ประมาณราคามืไอ วันทีไ  28  ดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

คาปรบัปรงุ - ซอมซม
หนวย : บาท

1 596,300.00

2 สวนทีไ 2 คาครุภณัฑ์จัดซืๅอหรือสัไงท า 604,100.00               

3 สวนทีไ 3 คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าปน็ตຌองมี -

สรปุ 1,200,400.00             

(หนึไงลຌานสองสนสีไรຌอยบาทถຌวน)

ประมาณราคาดย
ลงชืไอ ................................................. ประธานกรรมการ
          (นางพใญนภา รัตนดม)

ลงชืไอ ................................................. กรรมการ
          (นายสมยศ   ซจา)

ลงชืไอ ................................................. กรรมการ
    (นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน)

           หในชอบ / อนุมัติ  

                      (นายสมพร  ทิศมือง)

                         สรุปผลการประมาณราคา

ล าดับทีไ รายการ

รองผูຌอ านวยการรงรียน รักษาการ฿นต าหนง
ผูຌอ านวยการรงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

หมายหตุ

สรปุ

สวนทีไ 1 คางานกอสรຌาง

รวมคากอสรຌางปน็งนิทัๅงสิๅน






