
      
 

    
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 

 เร่ือง  การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อซ่อมแซมสนามฟุตบอล 
…………………………………………… 

 

 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา   ไ ด้รับมอบอ านาจจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามค าส่ังท่ี 22/2546  ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  มีความ
ประสงค์จะการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อซ่อมแซมสนามฟุตบอล จ านวน  5 รายการ  (รายละเอียดตามคุณลักษณะ
เฉพาะ) 
          ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ผู้มีอาชีพรับจ้างหรือให้จ้างพัสดุท่ีเสนอราคาจ้างดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีช่ือผู้ท้ิงงานของทางการและได้แจ้งเวียนช่ือไว้แล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล 
     ของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์คุ้มครองกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา  ณ วันประกาศสอบราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระท าการ 
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
การการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งนี้   ก าหนดยื่นซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ในวันท่ี  8 

เมษายน 2559  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  12.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และ ก าหนดเปิดซองการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  ในวันท่ี  8 
เมษายน 2559  ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ยะลา  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7328 8015 ในวันและเวลาราชการ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี     7  เมษายน  2559 
           
  
 
 

 
        

                          (นายดุลลาภ  ตาเล๊ะ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 
 



กาเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

                                                                      
1. ชื่อโครงการ  ซ่อมแซมสนามฟุตบอล 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา   
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  664,200  บาท (หกแสนหกหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง  7 เมษายน 2559 เป็นเงิน 664,200  บาท (หกแสนหกหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 

ท่ี รายการ 
หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน งบประมาณ 

1. ปลูกหญ้านวลน้อย ตร.ม. 55.00 8,030 441,650.00 
2. ดินปลูก ตร.ม. 6.00 8,030 48,180.00 
3. ทรายปรับพื้นท่ี ตร.ม. 3.00 8,030 24,090.00 
4. ปุ๋ยเคมีบ ารุงหญ้า ตร.ม. 1.00 8,030 8,030.00 
5. ค่าแฟรกเตอร์  1.2726  142,250.00 
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 664200.00 
 
 
 

4. แหล่งที่มาราคากลาง 
4.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลาส่องแสงการโยธา 
4.2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญรุ่งเรืองเกียรติ กรุ๊ป 
4.3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลาทรัพย์สุวรรณ  

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
5.1 นายอารีฟ  ลาตีฟีย์  ครู ค.ศ.1 
5.2 นางนาอีมะห์  บือราเฮง ครู ค.ศ.1 
5.3 นางสาวรอซีด๊ะ สามะยีแซ ครูผู้ช่วย 

 
 

 



แบบ ปร. 4(ก)
งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม จ้างเหมาซ่อมแซมสนามฟตุบอล

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ต. บดีุ อ. เมือง จ. ยะลา  สพป./สพม. สพม. เขต 15
15 มกราคม 2559

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
1 -              -                   -               

1.1 8,030.00 ตร.ม 55.00 441,650.00 441,650.00
1.2 8,030.00    ตร.ม 6.00 48,180.00 48,180.00

2 8,030.00    ตร.ม 3.00 24,090.00 24,090.00
3 8,030.00    ตร.ม 1.00 8,030.00 8,030.00

521,950.00   -                 521,950.00   

           (...นายอารีฟ....ลาตีฟีย์...)

ผู้อ านวยการโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

  (ลงชื่อ)                             รับรองถูกต้อง

           (.นายดุลลาภ....ตาเล๊ะ.)

รายการปรมิาณงานและราคา

นายอารีฟ   ลาตีฟย์ี

รายการ จ านวน

สถานที่ก่อสร้าง

หมายเหตุ

งานปลูกหญ้า

 (ลงชื่อ)                               ผู้ประมาณราคา

 รวมค่าวัสดุ  
และค่าแรงงาน

หน่วย

ปลูกหญ้านวลน้อย
ดินปลูก
ทรายปรับพ้ืนที่

ปุ๋ยเคมบี ารงุหญ้า(หญ้าปลูก)

ประมาณราคาโดย ประมาณราคาเมือ่วันที่

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
ล าดับที่



แบบ ปร.5(ก)

 จ้างเหมาซ่อมแซมสนามฟตุบอล

 ร.ร.เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ต. บุดี อ. เมือง จ. ยะลา  อ ำเภอ/เขต เมือง
หน่วยงำน สพม. เขต 15
 แบบ ปร.4 ที่แนบ จ านวน 1 แผ่น


ค่ำงำนต้นทุน  ค่ำก่อสรำ้ง
 หน่วย : บำท  หน่วย : บำท

1 521,950.00     1.2726     664,233.57       

664,233.57       
ยอดสุทธิ 664,200.00       **

ผู้ประมาณราคา

รับรองความถูกต้อง ผู้อ านวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
    สพป./สพม. ...............................................

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
    สพป./สพม. ..............................................

 (.นายดุลลาภ....ตาเล๊ะ.)

(...นายอารีฟ....ลาตีฟย์ี...)

15 มกราคม 2559  

สรปุค่ำปรบัปรงุ ซ่อมแซม

ล ำดับที่

สถำนที่ก่อสรำ้ง

(หกแสนหกหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมำยเหตุFactor  F

ส่วนค่างานต้นทนุ 

ประมาณราคาเมื่อวันที่

งำนก่อสรำ้ง

 

(………………………………………..)

ตรวจสอบความถูกต้อง

(………………………………………..)

รำยกำร

  รวมค่าก่อสร้าง



ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ต. บดีุ อ. เมือง จ. ยะลา  อ ำเภอ/เขต
สพม. เขต 15

15 มกราคม 2559

1

ผู้ประมาณราคา
(...นายอารีฟ....ลาตีฟย์ี...)

รับรองความถูกต้อง ผู้อ านวยการโรงเรียน
 (.นายดุลลาภ....ตาเล๊ะ.)

รับรองความถูกต้อง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
(................................................................................)      สพป./สพม. ........................

ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
(................................................................................)      สพป./สพม. ........................

รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินทั้งส้ิน   

(หกแสนหกหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)
สรปุ

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

ส่วนค่างาน 664,200.00                 

ล ำดับที่
 หน่วย : บำท

สรปุค่ำปรบัปรงุ ซ่อมแซม

 

รำยกำร
 ค่ำก่อสรำ้ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
จ านวน

งำนก่อสรำ้ง

3

จ้างเหมาซ่อมแซมสนามฟุตบอล

หน่วยงำน
สถำนที่ก่อสรำ้ง

664,200.00                 

สรปุ



แบบ ปร. 6

เมือง

แผ่น

**

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
     สพป./สพม. ........................

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
     สพป./สพม. ........................

 

จ้างเหมาซ่อมแซมสนามฟุตบอล

หมำยเหตุ
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