
       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา 
ที่   นม ๘๘๙๐๒/                  วันที ่ ๙  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง    เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
แบบ บก.๐๑ เพ่ือประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. แบบ ๒  ช่องการ
ระบาย บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๓  ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จ านวน  ๔ จดุ  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง    แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐ 
                     ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน 
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพ่ือจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพ่ือประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้าง
ภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง     แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ชื่อโครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล. แบบ ๒ ช่องการระบาย บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๓  ต.ดอนยาว
ใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา จ านวน  ๔ จุด ดังนี้ 
  ๒. หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๒๙๐,๐๐๐ บาท(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป -จุดที่ ๑ จุดทางข้ามเข้าโคกหนองขาม ที่นานายอรรถวุฒิ ศักดารัตน์  
ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องการระบาย แต่ละช่องมีขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ผนังกั้นดินขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร ๒ ข้าง (ด้านหลัง)  
 จุดที่ ๒ จุดทางข้ามมุมที่นานายค ากาล คิดเข่ม ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องการ
ระบาย แต่ละช่องมีขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ผนังก้ัน
ดินขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร ๒ ข้าง (ด้านหลัง)  
 จุดที่ ๓ จุดทางข้ามปที่นานายโล่ มุมที่นายายเจริญ ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่องการ
ระบาย แต่ละช่องมีขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ผนังก้ัน
ดินขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร ๒ ข้าง (ด้านหลัง)  
 จุดที่ ๔ จุดทางเข้าโคกหนองขามฝั่งปลายนานายเจริญ  ก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยม คสล.แบบ ๒ ช่อง
การระบาย แต่ละช่องมีขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ผนัง
กั้นดินขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร ๒ ข้าง (ด้านหลัง)  
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย  –ป้ายโครงการ  จ านวน ๑ ป้าย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด 



๕. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) 
  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  นางกันนิดา ชมพูพาน         ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ          กรรมการ  
      ๗.๓  นางสาววิภารัตน์ จริยะคุณทวี    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            กรรมการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และ
รายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลwww.donyaoyai.go.th และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
www.gprocurement.go.th  ประกาศเผยแพร่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
                   นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                         นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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

