
      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่   นม ๘๘๙๐๒/                วันที ่  ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง โครงการปรับปรุงพื้นท่ีลานบั้งไฟ บ้านหินเงิ้ม หมู่ท่ี5 ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
                         ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน การค านวณราคากลาง แบบ 
ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง ซ่ึงเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง                     แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ช่ือโครงการปรับปรุงพื้นท่ีลานบั้งไฟ บ้านหินเงิ้ม หมู่ท่ี5 ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๓๖,๐๐๐ บาท(สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป –ด าเนินการปรับเกรดเกลี่ยเรียบพร้อมบดอัดแน่นพื้นท่ีสี่เหล่ียมคางหมู กว้างเฉลี่ย ๗๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย 
๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามใบแสดงปริมาณงาน  ปร.4 ปร.5 ท่ีอบต.ดอนยาว
ใหญ่ ก าหนด 
  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร.๔ 
๖.๒ แบบ ปร.๕ 

  ๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
๗.๑  นายขันทอง  จอมมาลา       ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                    ประธานกรรมการ 
 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซ้ือ/จัดจ้าง
โครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้าง ในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล www.donyaoyai.go.th และ    
เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ประกาศเผยแพร่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
                      นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                  นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

 
 

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


      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองคลัง งานพัสด ุองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่   นม ๘๘๙๐๒/                วันที ่11 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
             เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี๘  เชื่อมบ้านส าโรง หมู่ท่ี๙ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
                         ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน การค านวณราคากลาง แบบ 
ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง ซ่ึงเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง                     แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ช่ือโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี๘  เชื่อมบ้านส าโรง หมู่ท่ี๙ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  488,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป –ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการปรับเกลี่ยให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร -ลงหินคลุก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการตามแบบอบต.ดอนยาว
ใหญ่ก าหนด รายละเอียดอื่นตามแบบ และ ใบแสดงปริมาณงาน  ปร.4 ปร.5 ท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่ ก าหนด 
  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน 488,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร.๔ 
๖.๒ แบบ ปร.๕ 

  ๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
๗.๑  นางสาวอ านวยรัตน์ พรมเสน       ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด                                     ประธานกรรมการ 
๗.๒  นายขันทอง จอมมาลา              ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       กรรมการ  
๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา                                          กรรมการ 
 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซ้ือ/จัดจ้าง
โครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้าง ในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล www.donyaoyai.go.th และ    
เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ประกาศเผยแพร่ วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๒ 
                      นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                              นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

 
 

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


      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองคลงั งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่   นม ๘๘๙๐๒/                วันที ่๑๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 

เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดในพื้นท่ีต าบลดอนยาวใหญ่ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
                         ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน การค านวณราคากลาง แบบ 
ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง ซ่ึงเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังน้ี 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง                     แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ช่ือโครงการซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดในพื้นท่ีต าบลดอนยาวใหญ่ 
      ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  308,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) 
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป –ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โดยการปรับเกรดบดทับ
แน่น ทุกหมู่บ้าน -รายละเอียดอื่นตามแบบ และ ใบแสดงปริมาณงาน  ปร.4 ปร.5 ท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่ ก าหนด 
  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน 308,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) 
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร.๔ 
๖.๒ แบบ ปร.๕ 

  ๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
๗.๑  นางสาวอ านวยรัตน์ พรมเสน       ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด                                     ประธานกรรมการ 
๗.๒  นายขันทอง จอมมาลา              ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       กรรมการ  
๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา                                          กรรมการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซ้ือ/จัดจ้าง
โครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้าง ในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล www.donyaoyai.go.th และ    
เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ประกาศเผยแพร่ 11 มีนาคม ๒๕๖๒   
                                                         นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                  นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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

