
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก 
เรื่อง ประกาศจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ประสบอุทกภัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
…………………………………………………………………………………………… 

ตามท่ี โรงเรียนบ้านควนหนองกก  อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน 
เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย   

 สร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ   เป็นเงิน  112,500  บาท  
 (  หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
                       ประกาศ  ณ   วันที่   6  มีนาคม   2560 

 
  

 
  
  

                                                                            ลงชื่อ          
                                                                                      ( นายปิยวัฒน์   บูรณ์เจริญ ) 
                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนหนองกก 
 






แบบ ปร.4 หน้าเดียว
งานปรบัปรงุ/ ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ผลกระทบจากอุทกภัย (อาคารเรียน สปช.105/29,ส้วม,โรงอาหารและถนน)

โรงเรียนบา้นควนหนองกก สพป./สพม. สพป.ตรัง เขต 2
12 มค. 60

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
1 4             บาน 1,650.00       6,600.00           150.00         600.00            7,200.00           อุทกภัย
2 2             บาน 2,150.00       4,300.00           150.00         300.00            4,600.00           อุทกภัย
3 60            ตรม. - -                  25.00           1,500.00         1,500.00           วาตภัย
4 60            ตรม. 469.00          28,140.00         92.00           5,520.00         33,660.00         วาตภัย
5 10            แผ่น 350.00          3,500.00           20.00           200.00            3,700.00           วาตภัย
6 20            อัน 8.00             160.00             - -                 160.00             วาตภัย
7 50            ลบ.ม. 500.00          25,000.00         20.00           1,000.00         26,000.00         อุทกภัย

8        25            ตร.ม. 105.00          2,625.00           60.00           1,500.00         4,125.00           อุทกภัย
9        50            ตร.ม. 65.00           3,250.00           85.00           4,250.00         7,500.00           อุทกภัย

10      1             เส้น 125.00          125.00             -                 125.00             อุทกภัย
-                  -                 -                  
-                  -                 -                  
-                  -                 -                  
-                  -                 -                  
-                  -                 -                  

73,700.00        14,870.00       88,570.00        

กรรมการก าหนดราคากลาง

                                                 (ลงช่ือ)      อ านวย  ขวัญดี   
                                                            (นายอ านวย  ขวัญดี)

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ค่าแรงงาน

รวม

   (ลงช่ือ)      ชะอ้อน  สุวรรณโชติ    

ค่าวัสดุ

เปล่ียนบานประตูอลูมีเนียมขนาด 60 x 170 ซม. พร้อมอุปกรณ์
เปล่ียนบานประตูอลูมีเนียมขนาด 70 x 180 ซม. พร้อมอุปกรณ์

ล าดับที่

เปล่ียนกระเบื้องแผ่นใสชนิดหนาพเิศษ

หน่วย

เปล่ียนขอกระเบื้อง

เปล่ียนเหล็กเส้นขนาด 3 หนุ

สถานที่ก่อสรา้ง
ประมาณราคาโดย

ซ่อมถนนด้วยหนิคลุก

ฉาบปนูเรียบผนัง

หมายเหตุ

ซ่อมผนังคอนกรีตบล็อกหนา 7 ซม.

รายการ จ านวน

   (ลงช่ือ)      เบญจมาภรณ์  อัศวชโนดม     
             (นางเบญจมาภรณ์  อัศวชโนดม)

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

             (นางชะอ้อน  สุวรรณโชติ)

รายการปริมาณงานและราคา

นางณัฐชยาน์  เพช็รสุข

ร้ือฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
ซ่อมฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบคร่าวไม้เนื้อแข็งหนา 4 มม.

 แผ่นที่ 4 / 17



แบบ ปร.5(ก)

 งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ผลกระทบจากอุทกภัย (อาคารเรียน สปช.105/29,ส้วม,โรงอาหารและถนน)

 อ าเภอ/เขต รัษฎา
หน่วยงาน สพป.ตรัง เขต 2
 จ านวน 1


ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 88,570.00        1.3074     115,796.42        

115,796.42        
ยอดสุทธิ 115,700.00        **

...............................................................................................

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

ล าดับที่

สถานที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

โรงเรียนบ้านควนหนองกก

 
แบบ ปร.4 ทีแ่นบ แผ่น

12 มค. 60  

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รับรองความถูกต้อง

...............................................................................................

...............................................................................................

(นายปิยวัฒน์  บูรณ์เจริญ)

รายการ

  รวมค่าก่อสร้าง

...............................................................................................

               สพป.ตรัง เขต 2(นางสาวกัญณภิษฐ์  ทองเนื้อห้า)
รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุFactor  F

ส่วนค่างานต้นทุน 

               สพป.ตรัง เขต 2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

            ผู้อ านวยการโรงเรียน

ผู้ประมาณราคา

(นางณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข)

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
(นายอดิศร  แก้วเซ่ง)

ตรวจสอบความถูกต้อง






แบบ ปร.6หนา้เดียว

งานปรบัปรงุซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ผลกระทบจากอทุกภัย(อาคารเรียนสปช.105/29,ส้วม,โรงอาหารและถนน)

โรงเรียนบา้นควนหนองกก อ าเภอ/เขต
สพป.ตรังเขต 2

แผ่น
12 มค. 60

1

**

ผู้อ านวยการโรงเรียน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ...........................................................................................ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางณัฐชยาน์  เพช็รสุข)

(นายปิยวัฒน์  บูรณ์เจริญ)
...........................................................................................

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สพป.ตรัง เขต 2

ผู้ประมาณราคา

สรปุ

(นางสาวกญัณภิษฐ์  ทองเนื้อห้า)
...........................................................................................

(นายอดิศร  แกว้เซ่ง)

รับรองความถูกต้อง
สพป.ตรัง เขต 2

รวมค่ากอ่สร้างเป็นเงินทั้งส้ิน   

 หน่วย : บาท

สรปุ

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด

ส่วนค่างาน 115,700.00            

ล าดับที่ หมายเหตุ

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

 

รายการ
 ค่าก่อสรา้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
จ านวน

รัษฎา

3
หน่วยงาน
สถานที่

รับรองความถูกต้อง

...........................................................................................

115,700.00            


