ตาราง ปปช.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางก!อสราง

1. ชื่อโครงการ คาปรับปรุงซอมแซมทางเทาและลานกิจกรรม ปูอิฐบล็อก และผิวจราจร คสล.
/หนวยงานเจาของโครงการโรงเรียนวัดโงกน้ํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๙๘๑,๐00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
1. ปรับปรุงซอมแซมทางเทาและลานกิจกรรม ปูอิฐบล็อก และผิวจราจร คสล.
2.………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป=นเงิน ๙๘๑,๐00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4 จํานวน ๑ แผน
5.2 แบบ ปร. ๕ จํานวน ๑ แผน
5.3 ......................................................................................................................................................
5.4 ......................................................................................................................................................
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายวิษณุ พานแพน
6.2 นางสาวสํารวย คงทองสังขC
6.3 นางกาญจนา สุทธิสงคC
6.4 ........................................................................................................................................................
6.5 ........................................................................................................................................................

แบบ ปร.5 (ก)

สรุ ปผลการประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง
งานก่ อสร้ าง ปรับปรุงซ่ อมแซมทางเท้ าและลานกิจกรรม ปูอฐิ บล๊อก ผิวจราจร คสล.
สถานทีก" ่ อสร้ าง โรงเรียนวัดโงกนํา' ตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
หน่ วยงาน โรงเรียนวัดโงกนํา' สพป.พัทลุง เขต 1 สพฐ.
แบบปร.4 ทีแ" นบ
จํานวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมือ" วันที" 6 พฤศจิกายน 2560
ลําดับ
ที
1

รายการ

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็ นเงิน(บาท)

Factor F

ค่าก่อสร้างทั(งหมด
รวมเป็ นเงิน(บาท)

751,565.00

1.3062

981,688.56

ค่าปรับปรุ งซ่อมแซมทางเท้า
และลานกิจกรรม ปูอิฐบล๊อก
และผิวจราจร คสล.
เงือนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย.....................%
เงินประกันผลงานหัก......................%
ดอกเบี(ยเงินกู้

7%

ภาษีมูลค่าเพิม
สรุ ป

7%

รวมค่าก่อสร้างเป็ นเงินทั(งสิ(น

981,688.56

คิดเป็ นเงินงบประมาณ

981,000.00

ตัวอักษร(เก้าแสนแปดหมืนหนึงพันบาทถ้วน)
ขนาดหรื อเนื(อทีอาคารจํานวน .......................... ตารางเมตร
เฉลียราคาประมาณ
ประมาณราคาโดย

.............................. บาท/ตารางเมตร
........................วิษณุ พานแพน...................ประธานคณะกรรมการ
(นายวิษณุ พานแพน)
....................สํารวย คงทองสังข์.................กรรมการ
(นางสาวสํารวย คงทองสังข์)
.................กาญจนา สุทธิสงค์...............กรรมการ
(นางกาญจนา สุทธิสงค์)
เห็นชอบ
(นายวิจารณ์ อนุมณี )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดโงกนํ(า

หมายเหตุ

แบบ ปร..4

สรุปรายการปริมาณงาน และราคา
งานก่ อสร้ าง ปรับปรุงซ่ อมแซมทางเท้ าและลานกิจกรรม ปูอฐิ บล๊อก และผิวจราจร คสล.
สถานทีก" ่ อสร้ าง โรงเรียนวัดโงกนํา' ตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประมาณการโดย ประมาณการโดย 1. นายวิษณุ พานแพน 2. นางสาวสํารวย คงทองสังข์ 3. นางกาญจนา สุ ทธิสงค์ ประมาณราคาเมือ" วันที" 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ลําดับ
ที
1

รายการ

ค่าวัสดุ

ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

รวม
ค่าวัสดุและ
แรงงาน

จํานวน

หน่วย

780

ตร.ม.

420.00

327,600.00

55.00

42,900.00

370,500.00

2.1) รื( อถอนโครงสร้าง คสล.

115

ลบ.ม.

-

-

275.00

31,625.00

31,625.00

2.2) ผิวจราจร คสล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรี ยน)

960

ลบ.ม.

364.00

349,440.00

-

-

349,440.00

- ปรับพื(นทีเพือทําความสะอาด

-

-

-

-

-

-

-

- ถมวัสดุรองพื(น เช่น ทราย ลูกรังหิ นคลุก

-

-

-

-

-

-

-

- อัดบดแน่น 0.20 เมตร
- เทคอนกรี ต หนา 0.12 เมตร

-

-

-

-

-

-

-

- เสริ มเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. @ 0.20 เมตร

-

-

-

-

-

-

-

ปรับปรุ งซ่อมแซมทางเท้าและลานกิจกรรม ปูอิฐบล๊อก
และผิวจราจร คสล.
1) ทางเท้าและลานกิจกรรม
1.1) ปูอิฐบล๊อก หนา 6 ซม. สี ต่างๆ
2) ผิวจราจร คสล.

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ลงชื อ............วิษณุ พานแพน..........ประธานกรรมการ

751,565.00
ลงชื อ.....สํารวย คงทองสังข์......... กรรมการ

ลงชื อ.........กาญจนา สุ ทธิ สงค์..........กรรมการ

หมายเหตุ

