
      คู่มือ 
    แนวทางการด าเนินการส าหรับโรงเรียนประสบภยัธรรมชาติ 

 

 

 

จัดท าโดย 
นางสุพทิพย์  เติบโต 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

                               กลุ่มนโยบายและแผน 
        ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  



คู่มือแนวทางการด าเนินการส าหรับโรงเรียนประสบอุบัตภิัย 
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

------------------------- 
แนวทางการด าเนินการส าหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต   กรณีที่โรงเรียนได้รับเหตุภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วม น้ าป่าไหลหลาก ฝนตกหนัก วาตภัย  
แผ่นดินไหว   หรืออ่ืน ๆ ที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการสิ่งที่โรงเรียนต้องด าเนินการ
ทันที คือ 

1. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้น 
2. เวรรักษาการณ์ ของโรงเรียนรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมบันทึกในสมุดบันทึกเวรยาม 
3. โรงเรียนรายงานเหตุการณ์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ทราบโดยเร็วที่สุด 

ระบุ วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ (รายงานเบื้องต้น กลุ่มอ านวยการ) 
4. โรงเรียนด าเนินการของบประมาณรายการ ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ

สิ่งก่อสร้างอ่ืนที่ช ารุดและประสบอุบัติภัยในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยปกติ ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่
วันที่เกิดเหตุ โดยการเสนอของบประมาณไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต               
(กลุ่มนโยบายและแผน) ให้โรงเรียนแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

4.1  ส าเนาบันทึกของครูเวร จ านวน  2 ชุด 
4.2  รูปถา่ยสภาพความเสียหายที่ชัดเจน ระบุ รายละเอียดตามรายการที่ของบประมาณซ่อมแซม

พร้อมรับรองเอกสาร (ถ่ายบริเวณได้รับความเสียหาย และต้องการซ่อมแซม)              
จ านวน  2  ชุด 

4.3  ค าสั่งแต่งตั้งครูในโรงเรียนเป็นคณะกรรมการตรวจสภาพ ความเสียหายจ านวน  2  ชุด 
4.4  บันทึกรายงานสภาพความเสียหายของคณะกรรมการใน ข้อ 4.3  จ านวน  2  ชุด 
4.5 ประมาณการค่าซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหาย 

(ตามราคากลางวัสดุของแต่ละปีงบประมาณ) แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 จ านวน  2  ชุด 
4.6  ส าเนาทะเบียนโรงเรียนในส่วนของอาคารเรียน อาคารประกอบ (ทะเบียนที่ราชพัสดุ)               

ที่ตอ้งการของบประมาณ ค่าซ่อมแซม พร้อมรับรองเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         ตัวอย่าง รายงานเหตุการณ์ 
 
 

ที ่ศธ 04......./.......... โรงเรียน ........................................... 
ต.................. อ. ................. จงัหว ัดภูเก็ต 

 

……………………. 25....... 
 

เรื่อง รายงานโรงเรียนประสบภ ัย 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  (ผ่านกลุ่มอ านวยการ) 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย ภาพถ่ายสภาพความเส ียหาย จ านวน...............ภาพ 
 

ด้วยเมือ่ว ันท ี่.......................................เวลา..................................น. เกิดพายุฝนตกหนัก            
สร้างความเสียหายใหก้ับอาคาร...................................................................แบบ........................................
ของโรงเรียน..............................................ได้รับความเส ียหาย ขณะน ี้โรงเร ียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสภาพความเส ียหายแล้ ว อย ู่ ระหว่ างส ารวจความเส ียหายรายละเอียดอ ื่นๆจะแจ้ งให้ทราบอ ีกครั้งหน ึ่ง 

 

จึงเรียนมาเพ ื่อโปรดทราบ  
 
 

ขอแสดงความนับถ ือ 
 
 

(...........................................) 
ผ ู้อ านวยการโรงเรียน ..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน .............................. 
โทรศพัท ์. 074 ……………………. 
โทรศพัท ์มือถือ ผอ.ร.ร. .................................. 



(ตัวอย่างหนังสือของบประมาณ) 
 
 
 
ที่ ศธ 04....../    โรงเรียน ...............................................  

 ต.................. อ. ................. จังหวัดภูเก็ต 
 
      ………………………..25………          
 
เรื่อง ของบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ประสบภัย  
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  (ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน) 
 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย  1.  ส าเนาบันทึกของครูเวร จ านวน  2  ชุด 
2. ภาพถ่ายสภาพความเสียหาย  จ านวน  2  ชุด 
3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพ ความเสียหาย จ านวน  2  ชุด 
4. บันทึกรายงานสภาพความเสียหายของคณะกรรมการ  จ านวน  2  ชุด 
5. ประมาณการค่าซ่อมแซม แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  จ านวน  2  ชุด 
6. ส าเนาทะเบียนโรงเรียนในส่วนที่เสียหาย  จ านวน  2  ชดุ 
 

ด้วยเมื่อวันที่.............................................เวลา................น. เกิดเหตุ........................... 
................................ท าให้ อาคารเรียน แบบ ...........................................................................................
ของโรงเรียน................................................. ได้รับความเสียหายในส่วนของ……………..................................  
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายแล้ว  เกิดความเสียหายมีความจ าเป็น               
ต้องได้รับการซ่อมแซม อย่างเร่งด่วน จึงเสนอของบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งกอ่สร้างอ่ืน ที่ช ารุดจากภัยพิบัติดังกล่าว  ในวงเงิน ........................ บาท (................................................) 
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ  
 

                                                            (………………………………..)  
ผู้อานวยการโรงเรียน ....................................  

 
 
งาน ……………………………………………… 
โทรศัพท.์ 076…………………….  
โทรศัพท์มือถือ ผอ.ร.ร.  ..................................  



สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
1

1.1 78            ตร.ม. -               -                40.00           3,120.00         3,120.00          
1.2 1,140        ตร.ม. -               -                25.00           28,500.00       28,500.00        
1.3 1,030        ตร.ม. -               -                35.00           36,050.00       36,050.00        
1.4 160          ตร.ม. -               -                25.00           4,000.00         4,000.00          
1.5 118          ตร.ม. -               -                35.00           4,130.00         4,130.00          
1.6 8             ชุด -               -                60.00           480.00           480.00            
1.7 14            ชุด -               -                55.00           770.00           770.00            
1.8 2             ชุด -               -                200.00          400.00           400.00            
1.9 34            เมตร -               -                25.00           850.00           850.00            
1.10 16            ชุด -               -                100.00          1,600.00         1,600.00          
1.11 214          ชุด -               -                25.00           5,350.00         5,350.00          
1.12 130          ชุด -               -                20.00           2,600.00         2,600.00          

-               87,850.00      87,850.00       
ร้ือสวทิซ์, ปล๊ัก พร้อมสายไฟ

รวมงานรือ้ถอนทั้งหมด

ร้ือถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

จ านวน หน่วย

งานรือ้ถอน
ร้ือเหล็กโครงหลังคา
ร้ือวสัดุมุงหลังคา

ร้ือถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

ประมาณราคาโดย
 

 

ล าดับที่ รายการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

งานปรบัปรงุ/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 
โรงเรียน

ร้ือประตูเหล็กม้วน

ร้ือฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว
ร้ือแผงบงัแดดพร้อมโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง
ร้ือพื้นปกูระเบื้อง (ทกุชนิด/ทกุขนาด)
ร้ือถอนประตูพร้อมวงกบ

ร้ือถอนราวบนัได
ร้ือถอนสุขภณัฑ์

    ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา     



สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
2

2.1
- 80            ทอ่น 938.00          75,040.00       289.00          23,120.00       98,160.00        
- 1             แผ่น 2,914.00       2,914.00         799.00          799.00           3,713.00          
- 45            ตัว 85.00           3,825.00         รวมค่าแรง -                3,825.00          
- 236          ตร.ม. 30.00           7,080.00         35.00           8,260.00         15,340.00        

88,859.00      32,179.00      121,038.00      
2.2   

- 2,530        แผ่น 58.00           146,740.00     -               -                146,740.00       
- 180          แผ่น 58.00           10,440.00       -               -                10,440.00        
- 2,890        ตัว 7.00             20,230.00       -               -                20,230.00        
- 1,140        ตร.ม. -               -                28.00           31,920.00       31,920.00        
- 1,140        ตร.ม. 58.00           66,120.00       18.00           20,520.00       86,640.00        
- 160          เมตร 150.00          24,000.00       89.00           14,240.00       38,240.00        

267,530.00    66,680.00      334,210.00      
2.3

 - 1,030        เมตร 469.00          483,070.00     92.00           94,760.00       577,830.00       
- 88            ตร.ม. 220.00          19,360.00       76.00           6,688.00         26,048.00        
- 160          ตร.ม. 447.00          71,520.00       92.00           14,720.00       86,240.00        
- 769          เมตร 25.00           19,225.00       41.00           31,529.00       50,754.00        
- 1,190        ตร.ม. 35.00           41,650.00       30.00           35,700.00       77,350.00        

634,825.00    183,397.00    818,222.00      

ฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไมเ้นื้อแข็ง

บวัฝ้าเพดาน 1/2"x2"
ทาสีฝ้าเพดานและแผงบงัแดด

รวมงานข้อ 2.3

กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีซีเมนต์
ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์
สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่
ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา

ฝ้าแผงลวดตาข่ายกันนกคร่าวไม้เนื้อแข็ง
แผงบงัแดดแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแช็ง

แผ่นกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน
เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"

งานฝ้าเพดาน

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

จ านวน หน่วย

น๊อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร

งานโครงหลังคาเหล็ก
เหล็กตัวซี   100 x 50 x 20 x 3.2  มม.
แผ่นเหล็ก ขนาด 4x8 ฟตุ หนา 4 มม.

รายการ

ทาสีกันสนิมโครงหลังคา
รวมงานข้อ 2.1

งานมุงหลังคา

รวมงานข้อ 2.2

งานปรบัปรงุ ซ่อมแซม

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรบัปรงุ/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

หมายเหตุ
ค่าแรงงานค่าวัสดุ

 

ล าดับที่

โรงเรียน

    ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา     



สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
2.4

- 28            ตร.ม. 218.00          6,104.00         125.00          3,500.00         9,604.00          
6,104.00        3,500.00        9,604.00         

2.5   
- 90            ตร.ม. 363.00          32,670.00       170.00          15,300.00       47,970.00        

32,670.00      15,300.00      47,970.00       
2.6   

- 150          เมตร 70.00           10,500.00       50.00           7,500.00         18,000.00        
10,500.00      7,500.00        18,000.00       

2.7
- 195          ตร.ม. 58.00           11,310.00       82.00           15,990.00       27,300.00        
- 70            ตร.ม. 63.00           4,410.00         100.00          7,000.00         11,410.00        

15,720.00      22,990.00      38,710.00       
2.8

- 7             ชุด 7,850.00       54,950.00       รวมค่าแรง -                54,950.00        
- 1             ชุด 5,880.00       5,880.00         รวมค่าแรง -                5,880.00          
- 2             ชุด 25,300.00      50,600.00       รวมค่าแรง -                50,600.00        
- หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์ 12            ชุด 10,900.00      130,800.00     รวมค่าแรง -                130,800.00       
- 2             ชุด 7,200.00       14,400.00       รวมค่าแรง -                14,400.00        

256,630.00    -               256,630.00      
2.9

- 34            เมตร 1,550.00       52,700.00       รวมค่าแรง -                52,700.00        
52,700.00      -               52,700.00       

ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์

หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์
รวมงานข้อ 2.8

งานตกแต่งผิวบนัได + บนัไดเหล็ก
ราวบนัไดไม้เนื้อแข็ง พร้อมลูกกรงเหล็ก

รวมงานข้อ 2.9

รวมงานข้อ 2.6
งานฉาบปนู

ฉาบปนูเรียบผนัง
ฉาบปนูเรียบโครงสร้าง

รวมงานข้อ 2.7
งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ

ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์
ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์

งานพ้ืน
พื้นปกูระเบื้องผิวด้าน ขนาด 12'x12'

รวมงานข้อ 2.4
งานผนัง

ผนังบกุระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x12"
รวมงานข้อ 2.5

งานบวัเชิงผนัง
บวัเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"

รายการปริมาณงานและราคา

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

โรงเรียน  
งานปรบัปรงุ/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

    ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา     



สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
2.10

- 8             ชุด 820.00          6,560.00         105.00          840.00           7,400.00          
- 2             ชุด 2,052.00       4,104.00         298.00          596.00           4,700.00          
- 6             ชุด 2,300.00       13,800.00       298.00          1,788.00         15,588.00        
- 6             ชุด 120.00          720.00           70.00           420.00           1,140.00          
- 6             อัน 150.00          900.00           70.00           420.00           1,320.00          
- 8             อัน 90.00           720.00           50.00           400.00           1,120.00          
- 8             อัน 120.00          960.00           25.00           200.00           1,160.00          
- 4             อัน 15.00           60.00             -               -                60.00              

27,824.00      4,664.00        32,488.00       
2.11

- 4,468        ตร.ม. 35.00           156,380.00     30.00           134,040.00     290,420.00       
- 2,340        ตร.ม. 30.00           70,200.00       35.00           81,900.00       152,100.00       

226,580.00    215,940.00    442,520.00      
2.12 

- 8             จุด 1,500.00       12,000.00       รวมค่าแรง -                12,000.00        
- 5             จุด 900.00          4,500.00         รวมค่าแรง -                4,500.00          
- 6             จุด 900.00          5,400.00         รวมค่าแรง -                5,400.00          
- 4             จุด 600.00          2,400.00         รวมค่าแรง -                2,400.00          
- 2             จุด 650.00          1,300.00         รวมค่าแรง -                1,300.00          

25,600.00      -               25,600.00       รวมงานข้อ 2.12

งานเดินทอ่โสโครก
เดินทอ่ส้วม
เดินทอ่ปสัสาวะ
เดินทอ่น้้าทิ้งอ่างล้างหน้า
เดินทอ่รูน้้าทิ้ง
เดินทอ่ระบายอากาศ

ล าดับที่ รายการ

โถปสัสาวะชายพร้อมก๊อกน้้าแบบกด  สีขาว
อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว
กระจกเงาของอ่างล้างหน้า
หิ้งวางของอ่างล้างหน้า

งานสุขภณัฑ์และอุปกรณห์อ้งน้ า-ส้วม
โถส้วมนั่งยองแบบราดน้้า มีฐาน  สีขาว

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ทาสีน้้ามัน
รวมงานข้อ 2.11

ตะขอแขวนเส้ือชุบโครเมี่ยม
ก๊อกน้้าชุบโครเมี่ยม
ถ้วยตะแกรงกรองผง Ø 2" - 3"

รวมงานข้อ 2.10
งานทาสี

ทาสีพลาสติกอิมัลชั่น 

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

โรงเรียน  

จ านวน หน่วย

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรบัปรงุ/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

    ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา     



สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
2.13

- 2             จุด 600.00          1,200.00         รวมค่าแรง -                1,200.00          
- 6             จุด 600.00          3,600.00         รวมค่าแรง -                3,600.00          
- 8             จุด 600.00          4,800.00         รวมค่าแรง -                4,800.00          

9,600.00        -               9,600.00         
2.14 

- 2             ชุด 29,500.00      59,000.00       รวมค่าแรง -                59,000.00        
59,000.00      -               59,000.00       

2.15
- 6             ชุด 800.00          4,800.00         -               -                4,800.00          

4,800.00        -               4,800.00         
2.16 

- 174          ชุด 2,030.00       353,220.00     135.00          23,490.00       376,710.00       
- 40            ชุด 400.00          16,000.00       115.00          4,600.00         20,600.00        

369,220.00    28,090.00      397,310.00      
2.17

- 88            ชุด 60.00           5,280.00         80.00           7,040.00         12,320.00        
- 6             ชุด 80.00           480.00           85.00           510.00           990.00            
- 36            ชุด 100.00          3,600.00         90.00           3,240.00         6,840.00          

9,360.00        10,790.00      20,150.00       รวมงานข้อ 2.17

งานระบบดับเพลิง
เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์

โคมไฟฟา้ครอบพลาสติก ขนาด 2x40 W. , 2x36 W. 
โคมไฟฟา้ครอบพลาสติก ขนาด 1x32 W. 

รวมงานข้อ 2.16
งานสวิทซ์และเต้ารบั (ปลั๊ก)

สวทิซ์เด่ียว
สวทิซ์ 2 ทาง
เต้ารับเด่ียว (ปล๊ัก)

รวมงานข้อ 2.15
งานดวงโคมไฟฟ้า

งานเดินทอ่น้ าดี
เดินทอ่น้้าปสัสาวะ
เดินทอ่น้้าอ่างล้างหน้า
เดินทอ่ก๊อกน้้า

รวมงานข้อ 2.13
งานระบบสุขาภบิาลภายนอกอาคาร

บอ่เกรอะ-บอ่ซึม (ตามแบบ)
รวมงานข้อ 2.14

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รายการปริมาณงานและราคา

โรงเรียน  
งานปรบัปรงุ/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

    ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา     



สถานที่ จังหวัด

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ
2.18

- 214          จุด 145.00          31,030.00       80.00           17,120.00       48,150.00        
- 94            จุด 145.00          13,630.00       80.00           7,520.00         21,150.00        
- 36            จุด 430.00          15,480.00       110.00          3,960.00         19,440.00        

60,140.00      28,600.00      88,740.00       
2,157,662.00  619,630.00    2,777,292.00   
2,157,662.00  707,480.00    2,865,142.00   

หมายเหตุ    - ราคาวสัดุใหใ้ช้ราคาของพาณิชย์จังหวดั / จังหวดัใกล้เคียง / สืบราคาจากทอ้งถิ่น
 - ค่าแรงงานใหใ้ช้ตามบญัชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบญัชีกลาง

รวมงานข้อ 2.18
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรบัปรงุ ซ่อมแซม

งานเดินสายไฟฟ้า
เดินสายไฟฟา้ ดวงโคม
เดินสายไฟฟา้ สวทิซ์
เดินสายไฟฟา้ ปล๊ัก

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน
หมายเหตุ

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรบัปรงุ/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

โรงเรียน  

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่ารือ้ถอน)

    ลงชื่อ..........................................................................ผู้ประมาณราคา     



แบบ ปร.5(ก)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ ำนวน 7 แผ่น

ค่างานตน้ทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 2,865,142.00     1.3026   3,732,068.59       

3,732,068.59       
ยอดสุทธิ 3,732,000.00       **

นกัวิเครำะหน์โยบำยและแผน สพท. หรือ
ผู้ท่ีได้รับหมอบหมำย

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

(………………………………………………..)

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

(………………………………………………..)

ผู้ประมำณรำคำ

(………………………………………………..)

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

   ค่ำภำษมูีลค่ำเพิ่ม.................

รับรองควำมถูกต้อง

รับรองควำมถูกต้อง
(………………………………………………..)

  รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม
(สำมล้ำนเจด็แสนสำมหมื่นสองพันบำทถ้วน)

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

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดบัที่

0.00%

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

โรงเรียน
 

เง่ือนไข

ประมำณรำคำเมื่อวันที่

 สถานที่ โรงเรียน

หมายเหตุ

7.00%

แบบ ปร.4(ก) ทีแ่นบ

   เงินล่วงหน้ำจ่ำย...................

รายการ Factor  F

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม

6.00%

0.00%   เงินประกันผลงำนหกั..........

   ดอกเบี้ยเงินกู้........................

ผู้ท่ีได้รับหมอบหมำย
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท. หรือตรวจสอบควำมถูกต้อง



แบบ ปร.6

สถานที่

แผ่น
 

1

**

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับหมอบหมำย(................................................................................)

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

(................................................................................)

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

นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน สพท. หรือ
ผู้ที่ได้รับหมอบหมำย

(................................................................................)

ผู้ประมำณรำคำ

รับรองควำมถูกต้อง

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

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

(................................................................................)

รับรองควำมถูกต้อง

ตรวจสอบควำมถูกต้อง

หมายเหต ุแบบฟอร์มน้ี  สำมำรถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องโครงกำร /
งำนกอ่สร้ำงท่ีค ำนวณรำคำกลำง

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดบัที่ หมายเหตุ

ประมำณรำคำเม่ือวนัท่ี

จังหวัด  

จ ำนวน 10

งานปรบัปรงุ/ซ่อมแซม อำคำรเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) 

3,732,000.00        

(สำมล้ำนเจ็ดแสนสำมหม่ืนสองพนับำทถ้วน)

รวมค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน   
สรปุ

โรงเรียน

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตำรำงแสดงกำรค ำนวณหำค่ำ Factor F ท้ังหมด
หน่วยงาน โรงเรียน

สรปุ

รายการ
 ค่าก่อสรา้ง

 หน่วย : บาท

ค่ำปรับปรุง/ซ่อมแซม 3,732,000.00        



งานก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซม..........
สถานทีก่่อสร้าง จังหวัด
หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

0.00% <0.5 1.3074
0.00% 1 1.3050
6.00% 2 1.3035
7.00% 5 1.3003

10 1.2943
15 1.2594
20 1.2518
25 1.2248
30 1.2164

A = ค่าวสัดุและแรงงานต้นทนุ  = 40 1.2161
B = ค่างานตัวต  ากวา่ต้นทนุ  = 50 1.2159
C = ค่างานตัวสูงกวา่ต้นทนุ  = 60 1.2061
D = Factor F ของค่างานตัวต  ากวา่ต้นทนุ  = 70 1.2050
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกวา่ต้นทนุ  = 80 1.2050

แทนค่า 90 1.2049
1.3035  -  ( 1.3035  - 1.3003                )   X   ( 2,865,142.00         - 2,000,000.00       ) 100 1.2049

( 5,000,000.00         - 2,000,000.00        ) 150 1.2023
200 1.2023

สรุปค่าต้นทนุงาน 2,865,142.00        บาท 250 1.2013
ค่า FACTOR F เทา่กับ 1.3026 300 1.1951

350 1.1866
 400 1.1858

500 1.1853
>500 1.1788

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที ก าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

โรงเรียน ทั วประเทศ

เงื่อนไข FACTOR F

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ )
ค่าประกันผลงาน หัก  (ร้อยละ)
ดอกเบีย้เงินกู้ (ร้อยละ)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม ( VAT )  (ร้อยละ)

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

สูตรการหาค่า Factor F = D - {
[( D - E ) x ( A - B )]

}
( C - B )

ลงชื อ.............................................................................................ผู้ประมาณราคา

เมื อ 2,865,142.00                 
2,000,000.00                 
5,000,000.00                 

1.3035
1.3003


