
         บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ี นม ๘๘๙๐๒/                      วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมไฟส่องสว่าง บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี ๑๑ ต าบล          
ดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

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

เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่  จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและ
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 

  ๑. ช่ือโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมไฟส่องสว่าง ๔ จุด บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี ๑๑  ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 
      จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๒๘๐,๐๐๐  บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)    
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉล่ีย ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร หรือมี 
      พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร   
  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)    
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 
      ๖.๑ แบบ ปร.๔   
      ๖.๒ แบบ ปร.๕ 
  ๗. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
      ๗.๑  นายสมพล ถนัดค้า                   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ             ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  นายธวัชชัย ชินเนหันหา             ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         กรรมการ  
      ๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเช่ียวชาญ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา                       กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/
จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศเผยแพร่ 
วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
              นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                   นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


         บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ี นม ๘๘๙๐๒/                      วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ซอยผู้ใหญ่หัส หมู่ท่ี ๕  
บ้านหินเงิ้ม ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่  จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและ
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 
  ๑. ช่ือโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ซอยผู้ใหญ่หัส หมู่ท่ี ๕  บ้านหินเงิ้ม ต าบลดอนยาวใหญ่ 
      อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา   
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๓๗๕,๐๐๐บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร 
      หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และ 
      ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ ปร.๔  ปร.๕ ท่ี อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด 
  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 
      ๖.๑ แบบ ปร.๔   
      ๖.๒ แบบ ปร.๕ 
  ๗. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
      ๗.๑  นายสมพล ถนัดค้า                   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                 ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  นางกันนิดา ชมภูพาน               ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ       กรรมการ  
      ๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเช่ียวชาญ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา                          กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/
จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศเผยแพร่ 
วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
              นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                   นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


         บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ี นม ๘๘๙๐๒/                      วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวารี หมู่ ท่ี ๘ บ้านป่าตะแบง        
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

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

เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่  จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและ
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 

  ๑. ช่ือโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวารี หมู่ท่ี ๘ บ้านป่าตะแบง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
  ๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐  บาท (สามแสนบาทถ้วน)    
  ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร 
      หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ ๑ ป้าย และ 
      ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ ปร.๔  ปร.๕ ท่ี อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด   
  ๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐บาท (สามแสนบาทถ้วน)    
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 
      ๖.๑ แบบ ปร.๔   
      ๖.๒ แบบ ปร.๕ 
  ๗. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
      ๗.๑  นายสมพล ถนัดค้า                   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ             ประธานกรรมการ 
      ๗.๒  นายขันทอง จอมมาลา              ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ         กรรมการ  
      ๗.๓  นายธนภูมิ ฮวดเช่ียวชาญ           ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา                      กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/
จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศเผยแพร่ 
วันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
              นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                   นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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

