
       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองคลัง งานพสัดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวัดนครราชสีมา 
ที่   นม ๘๘๙๐๒/                  วันที่   ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยาวใหญ ่
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผา่นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
เร่ือง    แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสด ุ องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จงึได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน การค านวณ
ราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใน
งานจา้งก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเปน็การจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี ้

 

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง            แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพนัธ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ 
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร  ๔,๖๐๐๐  บาท(สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)    
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  -ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ ปา้ยขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร 
  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วนัที ่ ๑๔  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๖๐๐๐  บาท (สี่หมืน่หกพันบาทถ้วน)    
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร.๔ 
๖.๒ แบบ ปร.๕ 

  ๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
      ๗.๑  นายสมพล ถนัดค้า                   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                  ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  นายธวัชชัย ชนิเนหนัหา             ต าแหน่ง  นักทรพัยากรบุคคลปฏบิัติการ                       กรรมการ  
      ๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ           ต าแหน่ง  ผูช้่วยชา่งโยธา                                          กรรมการ 
 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศ
เผยแพร่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
              นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                   นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 
 

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


      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา 
ที่   นม ๘๘๙๐๒/                  วันที ่    ๗    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เร่ือง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี ๖ จากสุดเขตถนน คสล.หมู่ท่ี ๖ เชื่อม
เขตต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ ่(ผ่านปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
                         ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน การค านวณราคา
กลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
   

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง                     แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ช่ือโครงการ ซ่อมแซมถนนดนิพร้อมลงหินคลุก บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ จากสดุเขตถนน คสล.หมูท่ี่ ๖ เชื่อมเขตต าบลโพน
ทอง อ าเภอสีดา 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร  ๔๙๘,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  -เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า ๑,๗๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 
๔๙๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอยีดตามแบบท่ี อบต.ดอนยาวใหญ่
ก าหนด 

  ๕. ราคากลางค านวณ ณ   วันท่ี  ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒   เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  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  นางกันนิดา ชมภูพาน               ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บการเงินและบญัชีปฏิบัติการ     กรรมการ 
      ๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                     กรรมการ 
 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซด์ขององคก์ารบริหารสว่นต าบwww.donyaoyai.go.th และ  
เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ประกาศเผยแพร ่วนัที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

                     นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                 นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา 
ที่   นม ๘๘๙๐๒/                  วันที ่  ๑๐  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เร่ือง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าบ้านดอนยาว หมู่ท่ี ๓ จากสามแยกหลัง อบต.ดอนยาวใหญ่ ถึงสามแยกนานา
ยอดิพงษ ์
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ ่(ผ่านปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง    แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกีย่วกับการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
                         ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงไดร้วบรวบเอกสารหลักฐาน การค านวณราคา
กลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสรา้งภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี ้

 

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง                     แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ช่ือโครงการขุดลอกคลองส่งน้ าบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๓ จากสามแยกหลัง อบต.ดอนยาวใหญ่ ถึงสามแยกนานายอดิพงษ ์
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร  ๑๙๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  -ปากคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปรมิาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า ๑,๒๔๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสรา้งท่อ
สี่เหลี่ยมแบบ ๑ ช่องการระบายจ านวน ๒ จุด ตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และติดตั้งปา้ยโครงการ ๑ ป้าย  
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด 
  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปน็เงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร.๔ 
๖.๒ แบบ ปร.๕ 

  ๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
      ๗.๑  นายสมพล ถนัดค้า                   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                           ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  นายขันทอง จอมมาลา              ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                       กรรมการ  
      ๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา                                          กรรมการ 
 แบบ บก.๐๑ ฉบบันี้ จัดท าขึ้นเพือ่ประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดงักล่าว 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซือ้จัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลwww.donyaoyai.go.th และ เว็บไซด์ศูนย์ขอ้มูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th  ประกาศเผยแพร ่วนัที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

                      นางสาวภัสรา มลูธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                            นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

 

http://www.donyaoyai.go.th/
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                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา 
ที่   นม ๘๘๙๐๒/                        วันที ่  ๑๐  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เร่ือง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
 เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านดอนอุดม หมูท่ี่ ๑๑ จากสามแยกที่นานาย
ประกอบ-บ้านนายบัวศร ี
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ ่(ผ่านปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  
๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
                         ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอยีดข้อมลูราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงไดร้วบรวบเอกสารหลักฐาน การค านวณราคา
กลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจดัท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสรา้งภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี ้
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง                     แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ช่ือโครงการขุดลอกคลองส่งน้ าบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๓ จากสามแยกหลัง อบต.ดอนยาวใหญ่ ถึงสามแยกนานายอดิพงษ ์
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร  ๔๒๗,๐๐๐ บาท(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป -เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย รายละเอียดตามแบบที ่อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด   
  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปน็เงิน ๔๑๙,๐๐๐ บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 
      ๖.๑ แบบ ปร.๔ 
      ๖.๒ แบบ ปร.๕ 
  ๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
     ๗.๑  นายสมพล ถนัดค้า                     ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                           ประธานกรรมการ 
     ๗.๒  นางสาวกณิกาพร ทองสขุนอก       ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                          กรรมการ  
     ๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเช่ียวชาญ             ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา                                          กรรมการ 
 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จดัท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/จัด
จ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลwww.donyaoyai.go.th 
และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ประกาศเผยแพร่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
                      นางสาวภัสรา มลูธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                            นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

      บันทึกข้อความ 

http://www.donyaoyai.go.th/
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ส่วนราชการ    กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา 
ที่   นม ๘๘๙๐๒/                  วันที ่  ๗  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เร่ือง เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการขุดลอกคลองพรอ้มปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี ๑๑ เชื่อมบ้านนาดี 
หมู่ท่ี ๑๐ (สายทางไปหนองตาโล) 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ ่(ผ่านปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
                         ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน การค านวณราคา
กลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง                     แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ช่ือโครงการขุดลอกคลองพรอ้มปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหนิคลุก บ้านดอนอุดม หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๐ 
(สายทางไปหนองตาโล) 
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  
  ๓. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร  ๔๖๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป –เสรมิคันดินกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ปากคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ 
ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด 

  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี ๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร.๔ 
๖.๒ แบบ ปร.๕ 

  ๗. รายชือ่คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
      ๗.๑  นางสาวอ านวยรัตน์ พรมเสน       ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด                                     ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  นางสาววิภารัตน์ จริยะคุณทวี      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิการ                       กรรมการ  
      ๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา                                         กรรมการ 
 แบบ บก.๐๑ ฉบบันี้ จัดท าขึ้นเพือ่ประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดงักล่าว 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซือ้จัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลwww.donyaoyai.go.th และ เว็บไซด์ศูนย์ขอ้มูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ประกาศเผยแพร ่วนัที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒      
                          นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                               นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 
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