
ตาราง  ปปช.๐๑ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 

๑.  ชื่อโครงการ     ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอก หอพักแบบพิเศษ 4 ชั้น จ านวน 4 หลัง 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   ต าบลฉลุง  อ าเภอเมือง   

      จังหวัดสตูล 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   ๘๙๑,๐๐๐    บาท 
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป 

๓.๑  งานทาสี 
๓.๒  งานขัดล้าง 
๓.๓  งานเคลือบ 

๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐   เป็นเงนิ  ๙๓๗,๐๐๐  บาท 
๕. บัญชีประมาณราคากลาง    

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

๖. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
๕.๑  นางเพ็ญนภา  รัตโนดม  ประธานกรรมการ 
๕.๒  นายสมยศ  แซ่เจา   กรรมการ 
๕.๓  นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สพม. เขต 16
เจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล  

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

1

1.1 งานขัดล้าง ท าความสะอาดสีเก่า 2,985.00    ตรม. - - 5.00                 14,925.00          14,925.00         

2,985.00    ตรม. 16.00               47,760.00      10.00               29,850.00          77,610.00         

1.3 งานทาสีอะครีลิค แบบเช็ดล้าง 2,985.00    ตรม. 45.00               134,325.00     30.00               89,550.00          223,875.00       

380.00      ตรม. - - 15.00               5,700.00           5,700.00           

1.5 งานเคลือบ A100 ผนังทรายล้าง 380.00      ตรม. 40.000              15,200.00      30.00               11,400.00          26,600.00         

1.6 งานทาสีน้ ามัน วงกบประตู-หน้าต่าง เหล็กดัด 558.00      ตรม. 40.000              22,320.00      30.00               16,740.00          39,060.00         

2

1.1 งานขัดล้าง ท าความสะอาดสีเก่า 3,055.00    ตรม. - - 5.00                 15,275.00          15,275.00         

3,055.00    ตรม. 16.00               48,880.00      10.00               30,550.00          79,430.00         

1.3 งานทาสีอะครีลิค แบบเช็ดล้าง 3,055.00    ตรม. 45.00               137,475.00     30.00               91,650.00          229,125.00       

104.00      ตรม. 40.00               4,160.00        30.00               3,120.00           7,280.00           

718,880.00      

218,180.08      

(หน่ึงล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดรอ้ยสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์) 937,060.08      

เหน็ชอบ / อนุมัติ    .............................................................. รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง
           (นายสมพร  ทศิเมือง)   ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล

                                                                  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา                                แบบปร.4  (ก)  หน้า 1 / 1
ชื่อโครงการ    

ล าดับที่ หน่วย หมายเหตุรายการ

ปรับปรุงหอพกันักเรียน ทาสีภายนอก หอพกัแบบพเิศษ 4 ชั้น จ านวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสรา้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล    ต าบลฉลุง  อ าเภอเมือง  จังหวดัสตูล

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เมื่อวนัที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จ านวน
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน
ปรบัปรงุทาสีภายนอกอาคารหอพักปาหนัน

1.2 งานทาสีรองพื้นปนูเก่า 

1.4 งานขัดล้างท าความสะอาดผนังทรายล้าง

ปรบัปรงุทาสีภายนอกอาคารหอพักกล้วยไม้

1.2 งานทาสีรองพื้นปนูเก่า 

1.4 งานทาสีน้ ามัน วงกบประตู-หน้าต่าง เหล็กดัด

รวมเปน็เงนิ

FACTER (1.3035)

 รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น

ค านวณราคากลางโดย           ลงช่ือ ...................................ประธานกรรมการ               ลงช่ือ ................................... กรรมการ               ลงช่ือ  ................................... กรรมการ 
                 (นางเพ็ญนภา  รัตโนดม)                                            (นายสมยศ  แซ่เจา)                              (นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน) 



 

                                     







ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอก หอพักแบบพิเศษ 4 ชั้น จ านวน 4 หลัง

สถานทีก่่อสร้าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ต าบลฉลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  

มีจ านวน  1  แผ่น 

ประมาณราคาเมื่อ

ล าดบัที่ ค่างานตน้ทุน  Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 718,880.00     218,180.08     937,060.08     

เงื่อนไขการใชต้าราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย  0  %
เงินประกันผลงานหัก  0  %
ดอกเบีย้เงินกู้   7  %  ต่อปี
ภาษีมูลค่าเพิม่  7  %  ต่อปี

937,060.08     

 ยอดสุทธิ 937,000.00     

ประมาณราคาโดย
ลงชื่อ ................................................. ประธานกรรมการ
          (นางเพ็ญนภา  รัตโนดม)

ลงชื่อ ................................................. กรรมการ
            (นายสมยศ   แซ่เจา)

ลงชื่อ ................................................. กรรมการ
     (นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน)

              เห็นชอบ / อนุมัติ  

  (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(นายสมพร  ทศิเมือง)

        รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง

                                              แบบสรุปค่าก่อสร้าง                        แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนที ่1 ค่างานต้นทุน

รายการ

แบบ ปร.4  ทีแ่นบ  

รวมค่าก่อสร้าง

หน่วย : บาท

วนัที่  15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560



        ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย สตูล



แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอพักนักเรียน ทาสีภายนอก หอพักแบบพิเศษ 4 ชั้น จ านวน 2 หลัง

สถานทีก่่อสร้าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ต าบลฉลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  

แบบ ปร.4   ปร.5ก   ปร.6  ทัง้หมด    3    แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที ่ 15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560

ค่าปรบัปรงุ - ซ่อมแซม

หน่วย : บาท

1 937,000.00

2 ส่วนที่ 2 ค่าครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือส่ังท า -

3 ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ต้องมี -

สรปุ 937,000.00               

  (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประมาณราคาโดย
ลงชื่อ ................................................. ประธานกรรมการ
          (นางเพ็ญนภา รัตโนดม)

ลงชื่อ ................................................. กรรมการ
          (นายสมยศ   แซ่เจา)

ลงชื่อ ................................................. กรรมการ
    (นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน)

           เห็นชอบ / อนุมัติ  

                      (นายสมพร  ทิศเมือง)

                         สรุปผลการประมาณราคา

ล าดับที่ รายการ

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

หมายเหตุ

สรปุ

ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง

รวมค่าก่อสรา้งเปน็เงนิทั้งสิ้น






