
      บันทึกขอความ 

สวนราชการ    กองคลัง งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี   นม ๘๘๙๐๒/๘๒                วันท่ี 25 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรื่อง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง แบบ บก.๐๑ 

เพ่ือประกอบการรายงานขอซ้ือขอจาง โครงการซอมแซมถนนดินพรอมลงหินคลุก บานหินเงิ้ม หมูท่ี5 จากคลองอีสานเขียวบานหัวตลาด-

เชื่อมโนนปูใหญ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ (ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

  อางถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ 

                         ๒.คูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดรวบรวบเอกสารหลักฐาน การคํานวณราคากลาง แบบ 

ปร.๔ และปร.๕ เพ่ือจัดทําและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง เพ่ือประกอบการ

รายงานขอซ้ือขอจาง ซ่ึงเปนการจางกอสรางภายในตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี 

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง                     แบบ บก.๐๑ 

  ๑. ชื่อโครงการซอมแซมถนนดินพรอมลงหินคลุก บานหินเงิ้ม หมูท่ี5 จากคลองอีสานเขียวบานหัวตลาด-เชื่อมโนนปูใหญ 

๒. หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง 

  ๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  497,๐๐๐ บาท(ส่ีแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป -เสริมคันดินกวาง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.30 เมตร -ลงหินคลุกกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 730.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ และปายโครงการตามแบบอบต.ดอนยาวใหญกําหนด 
รายละเอียดอื่นตามแบบ และ ใบแสดงปริมาณงาน  ปร.4 ปร.5 ท่ีอบต.ดอนยาวใหญ กําหนด 
  ๕. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  25 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปนเงิน 495,๐๐๐ บาท(ส่ีแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร.๔ 

๖.๒ แบบ ปร.๕ 

  ๗. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  

๗.๑  นางสาวอํานวยรัตน พรมเสน       ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด                                     ประธานกรรมการ 

๗.๒  นายปก อวมเกื้อมิตร                ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ            กรรมการ  

๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเช่ียวชาญ           ตําแหนง  ผูชวยชางโยธา                                          กรรมการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการรายงานการประชุมผลการคํานวณราคากลาง และรายงานขอจัดซ้ือ/จัดจาง
โครงการดังกลาว เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจาง ในเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบล www.donyaoyai.go.th และ    
เว็บไซดศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ www.gprocurement.go.th ประกาศเผยแพร วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ๒๕๖๒ 
                      นางสาวภัสรา มูลธรรม ผูเสนอรายงาน 

                                  นางประไพ  โมรานอก ผูตรวจรายงาน 

http://www.donyaoyai.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


      บันทึกขอความ 

สวนราชการ    กองคลัง งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี   นม ๘๘๙๐๒/                วันท่ี 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรื่อง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง แบบ บก.๐๑ 

             เพ่ือประกอบการรายงานขอซ้ือขอจาง โครงการซอมแซมถนนดินพรอมลงหินคลุกบานปาตะแบง หมูท่ี๘  เชื่อมบานสําโรง หมูท่ี๙ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ (ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

  อางถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ 

                         ๒.คูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดรวบรวบเอกสารหลักฐาน การคํานวณราคากลาง แบบ 

ปร.๔ และปร.๕ เพ่ือจัดทําและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง เพ่ือประกอบการ

รายงานขอซ้ือขอจาง ซ่ึงเปนการจางกอสรางภายในตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี 

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง                     แบบ บก.๐๑ 

  ๑. ชื่อโครงการซอมแซมถนนดินพรอมลงหินคลุกบานปาตะแบง หมูท่ี๘  เชื่อมบานสําโรง หมูท่ี๙ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 

  ๒. หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง 

  ๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  488,๐๐๐ บาท(ส่ีแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป –ปรับปรุงซอมแซมถนนดินโดยการปรับเกล่ียใหไดขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร -ลงหินคลุก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธ และปายโครงการตามแบบอบต.ดอน
ยาวใหญกําหนด รายละเอียดอื่นตามแบบ และ ใบแสดงปริมาณงาน  ปร.4 ปร.5 ท่ีอบต.ดอนยาวใหญ กําหนด 
  ๕. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนเงิน 488,๐๐๐ บาท(ส่ีแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร.๔ 

๖.๒ แบบ ปร.๕ 

  ๗. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  

๗.๑  นางสาวอํานวยรัตน พรมเสน       ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด                                     ประธานกรรมการ 

๗.๒  นายขันทอง จอมมาลา              ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       กรรมการ  

๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเช่ียวชาญ           ตําแหนง  ผูชวยชางโยธา                                          กรรมการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการรายงานการประชุมผลการคํานวณราคากลาง และรายงานขอจัดซ้ือ/จัดจาง
โครงการดังกลาว เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจาง ในเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบล www.donyaoyai.go.th และ    
เว็บไซดศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ www.gprocurement.go.th ประกาศเผยแพร วนัที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๒ 
                      นางสาวภัสรา มูลธรรม ผูเสนอรายงาน 

                                              นางประไพ  โมรานอก ผูตรวจรายงาน 

http://www.donyaoyai.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


      บันทึกขอความ 

สวนราชการ    กองคลัง งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี   นม ๘๘๙๐๒/                วันท่ี ๑๑ เดือนมนีาคม ๒๕๖๒ 

เรื่อง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง แบบ บก.๐๑ 

เพ่ือประกอบการรายงานขอซ้ือขอจาง โครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดในพ้ืนท่ีตําบลดอนยาวใหญ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ (ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

  อางถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐ 

                         ๒.คูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ จึงไดรวบรวบเอกสารหลักฐาน การคํานวณราคากลาง แบบ 

ปร.๔ และปร.๕ เพ่ือจัดทําและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง เพ่ือประกอบการ

รายงานขอซ้ือขอจาง ซ่ึงเปนการจางกอสรางภายในตําบลดอนยาวใหญ อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี 

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง                     แบบ บก.๐๑ 

  ๑. ชื่อโครงการซอมแซมถนนท่ีชํารุดในพ้ืนท่ีตําบลดอนยาวใหญ 

      ต.ดอนยาวใหญ อ.โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

  ๒. หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง 

  ๓. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  308,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดพันบาทถวน) 

  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป –ปรับปรุงซอมแซมถนนภายในพ้ืนท่ีอบต.ดอนยาวใหญ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยการปรับเกรดบดทับ

แนน ทุกหมูบาน -รายละเอียดอื่นตามแบบ และ ใบแสดงปริมาณงาน  ปร.4 ปร.5 ท่ีอบต.ดอนยาวใหญ กําหนด 
  ๕. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนเงิน 308,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดพันบาทถวน) 

  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร.๔ 

๖.๒ แบบ ปร.๕ 

  ๗. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  

๗.๑  นางสาวอํานวยรตัน พรมเสน       ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด                                     ประธานกรรมการ 

๗.๒  นายขันทอง จอมมาลา              ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       กรรมการ  

๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเช่ียวชาญ           ตําแหนง  ผูชวยชางโยธา                                          กรรมการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการรายงานการประชุมผลการคํานวณราคากลาง และรายงานขอจัดซ้ือ/จัดจาง
โครงการดังกลาว เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจาง ในเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบล www.donyaoyai.go.th และ    
เว็บไซดศูนยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ www.gprocurement.go.th ประกาศเผยแพร 11 มีนาคม ๒๕๖๒   
                                                         นางสาวภัสรา มูลธรรม ผูเสนอรายงาน 

                                  นางประไพ  โมรานอก ผูตรวจรายงาน 

http://www.donyaoyai.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/

