
แบบ ปร.6

ช่ือโครงการ    ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิศษ 4 ช้ัน

สถานท่ีก่อสร้าง       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล   ต าบลฉลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล

แบบ ปร.4  ปร 5(ก) ปร 5 (ข) ปร 6  ท่ีแนบ     จ านวน   3   แผ่น

ประมาณราคาเม่ือ       วันท่ี  21  พฤศจิกายน 2561

ค่าปรับปรุง - ซ่อมแซม
หน่วย : บาท

สรุป
1 ส่วนท่ี 1 ค่างานก่อสร้าง 1,370,000.00

2 ส่วนท่ี 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังท า -
3 ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี -

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน 1,370,000.00          

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ................................................ กรรมการ                        ลงช่ือ .................................................. กรรมการ
          

    
              ลงช่ือ  ......................................................... รับรองความถูกต้อง

  (นายปัญญา  ขุนฤทธ์ิแก้ว)
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรชวิทยาลัย สตูล

                         สรุปผลการประมาณราคา

รายการล าดับท่ี หมายเหตุ

 ลงช่ือ  ......................................................... ประธาน
 (นายสมยศ  แซ่เจา)

(นายสุรศักด์ิ  เส็มหมาน)(นางเพ็ญนภา  รัตโนดม)  



                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรชวิทยาลัย สตูล



แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง                                  

ช่ือโครงการ    ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิศษ 4 ช้ัน

สถานท่ีก่อสร้าง       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล   ต าบลฉลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล

ประมาณราคาเม่ือ       วันท่ี  21  พฤศจิกายน 2561

ล าดับท่ี รายการ ค่างานต้นทุน  Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
1 ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน 1,051,215.00  1.3035         1,370,258.75  ระยะเวลาท างาน(90วัน)

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย  0  %
เงินประกันผลงานหัก  0  %
ดอกเบ้ียเงินกู้   7  %  ต่อปี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7  %  ต่อปี

1,370,258.75  

 ยอดสุทธิ 1,370,000.00  

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ................................................ กรรมการ                        ลงช่ือ .................................................. กรรมการ
          

    

       ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรชวิทยาลัย สตูล

 ลงช่ือ  ......................................................... ประธาน
 (นายสมยศ  แซ่เจา)

       ลงช่ือ  ......................................................... รับรองความถูกต้อง
  (นายปัญญา  ขุนฤทธ์ิแก้ว)

แบบ ปร.4  ท่ีแนบ    จ านวน   1   แผ่น

หน่วย : บาท

รวมค่าก่อสร้าง

หน่ึงล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน

(นายสุรศักดิ์  เส็มหมาน)(นางเพ็ญนภา  รัตโนดม)  



         
     
            



โครงการ         ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิศษ 4 ช้ัน 
สถานท่ีก่อสร้าง     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล   ต าบลฉลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล
ประมาณราคา โดย       คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี  21  พฤศจิกายน 2561
ล ำดับ ยอดรวมค่ำวัสดุ

ท่ี จ ำนวน หน่วย รำคำหน่วยละ จ ำนวนเงิน รำคำหน่วยละ จ ำนวนเงิน และแรงงำน หมำยเหตุ
 (บำท)  (บำท)  (บำท)  (บำท)  (บำท)

1 งำนสี (ใช้สีอะคิลิค)
  - ผนังอาคารภายนอก อาคาร 4 ช้ัน 9,600.00 ตร.ม. 45.00       432,000.00 30.00         288,000.00  720,000.00       
  - บานประตูไม้ 75.00     ชุด 370.00      27,750.00   175.00       13,125.00    40,875.00         
  - เหล็กดัด 252.00   ชุด 460.00      115,920.00 235.00       59,220.00    175,140.00       
  - ซ่อมแซมผนังช ารุด  ท าความสะอาดผนังเก่า 9,600.00 ตร.ม. -          -            12.00         115,200.00  115,200.00       

1,051,215.00     
319,043.75       

หน่ึงล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนสองร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ 1,370,258.75     

ลงช่ือ ................................................. ประธาน                 ลงช่ือ ......................................................... กรรมการ               ลงช่ือ ......................................................... กรรมการ  
         (นายสมยศ  แซ่เจา) (นายสุรศักด์ิ  เส็มหมาน)

         ลงช่ือ ..................................................................... รับรองความถูกต้อง

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรชวิทยาลัย สตูล

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

                                                                                           

 รำยกำร

รำยกำรปริมำณงำนและรำคำ

รวมค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน

ค่ำใช้จ่ำยในรูป Factor F (1.3035)

รวมค่ำด ำเนินกำรท้ังส้ิน

ปร 4 ก.  หน้ำ  1/1 

 (นางเพ็ญนภา  รัตโนดม)   

               (นายปัญญา  ขุนฤทธ์ิแก้ว)

ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ค่ำแรงงำน



จ านวน หลัง
3200 3

25 3
84 3

3200 3

ลงช่ือ ................................................. ประธาน                 ลงช่ือ ......................................................... กรรมการ               ลงช่ือ ......................................................... กรรมการ  



ตาราง  ปปช.๐๑ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอกอาคารหอพักนักเรียนแบบพิศษ 4 ชั้น 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล    

      ต าบลฉลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร    ๑,๓๖๖,๐๐๐    บาท 
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป 

๓.๑  งานทาสี 
๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   เป็นเงิน  ๑,๓๗๐,๐๐๐    บาท 
๕. บัญชีประมาณราคากลาง    

๔.๑  แบบปร.๔ 
๔.๒  แบบปร.๕ (ก) 
๔.๓  แบบปร.๖ 

๖. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
๕.๑  นายสมยศ  แซ่เจา  ประธานกรรมการ 
๕.๒  นางเพ็ญนภา  รัตโนดม กรรมการ 
๕.๓  นายสุรศักด ื เส็มหมาน กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


