
         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ นม ๘๘๙๐๒/                       วันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการขุดขยายคลองจากคลองเก็บกักน้ า รอบสวนป่า (ฝั่งบ้านนาดี) 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

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

เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาว
ใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 

๑. ช่ือโครงการขุดขยายคลองจากคลองเก็บกักน้ า รอบสวนป่า (ฝั่งบ้านนาดี) 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)    
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป – สภาพเดิมปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมี     
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ด าเนินการขุดลอกปากคลองกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๕๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน)     
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 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                          กรรมการ 
    ๗.๒  นางสาวปิยะวรรณ ดาไธสง            ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศ
เผยแพร่ วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ นม ๘๘๙๐๒/                       วันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง โครงการต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ (วิถีชาวบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ ต าบลดอนยาวใหญ่) อาคารอเนกประสงค์ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

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

เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาว
ใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 

๑. ช่ือโครงการต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ (วิถีชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ ต าบลดอนยาว
ใหญ่) อาคารอเนกประสงค ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)    
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร 
๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๕๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน)    
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 ทองสุขนอก          ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                      กรรมการ 
    ๗.๒  นางสาวปิยะวรรณ ดาไธสง            ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กรรมการและเลขานุการ 
 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศ
เผยแพร่ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ นม ๘๘๙๐๒/                       วันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง โครงการต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ (วิถีชาวบ้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ ต าบลดอนยาวใหญ่) งานอัตลักษณ์ศิลปะโครงสร้าง(ดอกเห็ด) 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

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

เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาว
ใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 

๑. ช่ือโครงการต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ (วิถีชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ ต าบลดอนยาว
ใหญ่) งานอัตลักษณ์ศิลปะโครงสร้าง(ดอกเห็ด) 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)    
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป – ก่อสร้างดอกเห็ด สูง ๖.๐๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๐๐ เมตร 
๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)    
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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                        กรรมการ 
    ๗.๒  นางสาววิภารัตน์ จริยะคุณทวี            ต าแหนง่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน                    กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศ
เผยแพร่ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ นม ๘๘๙๐๒/                          วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองระหาร หมู่ ท่ี ๑       
ถึงประตูน้ าบ้านหนองระหาร หมู่ท่ี ๑ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

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

เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบ รวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาว
ใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี ้

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองระหาร หมู่ท่ี ๑ ถึงประตูน้ าบ้านหนองระหาร หมู่ท่ี ๑ 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖,๘๐๐.-บาท (แปดหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร 
๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๖,๘๐๐.-บาท (แปดหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)    
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    ๖.๑ แบบ ปร.๔   
    ๖.๒ แบบ ปร.๕ 
๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
    ๗.๑  นางสาวกณิกาพร ทองสุขนอก            ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                 ประธานกรรมการ 
    ๗.๒  นางสาววิภารัตน์ จริยะคุณทวี            ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                กรรมการ 
    ๗.๒  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ                ต าแหน่ง ผูช้่วยนายช่างโยธา                           กรรมการและเลขานกุาร 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศ
เผยแพร่ วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ นม ๘๘๙๐๒/                      วันที ่๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพ่ือประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากคลองหัวตลาด-โนนปูน้อย 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพ่ือจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพ่ือประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอน
ยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากคลองหัวตลาด-โนนปูน้อย 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๕,๐๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป- ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๒๕ ลูกบาศก์เมตร  
๕. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๗๓,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน))     
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    ๖.๑ แบบ ปร.๔   
    ๖.๒ แบบ ปร.๕ 
๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
    ๗.๑  นายสมพล ถนักค้า                   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                     ประธานกรรมการ 
    ๗.๒  นางสาวปิยะวรรณ ดาไธสง         ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      กรรมการ 
    ๗.๒  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ           ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนายช่างโยธา                               กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศ
เผยแพร่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ นม ๘๘๙๐๒/                      วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากคลองอีสานเขียวบ้านหัวตลาดเชื่อม
โนนปูใหญ่ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผา่นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  อ้างถึง  

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

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

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากคลองอีสานเขียวบา้นหัวตลาดเชื่อมโนนปูใหญ่ 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจด็หมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป- เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตรหรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๗.๕๐ ลุกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ 
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๖๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร  
๕. ราคากลางค านวณ ณ วนัที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)     
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  นางสาววิภารัตน์ จริยะคุณทวี            ต าแหนง่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน                 กรรมการ 
    ๗.๒  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ                 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                              กรรมการและเลขานุการ 
 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/
จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเวบ็ไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศเผยแพร่ 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ นม ๘๘๙๐๒/                      วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ า บ้านหนองระหาร หมู่ท่ี ๑ ต าบลดอนยาว
ใหญ ่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 านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาว
ใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ า บ้านหนองระหาร หมู่ท่ี ๑ ต าบลดอนยาวใหญ ่อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๖๐๐.-บาท (สองหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)    
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป- ปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ า ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร จ านวน ๑ ช่อง 
๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๓,๖๐๐.-บาท (สองหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)    
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  นายสมพล ถนัดค้า                         ต าแหน่ง นกัพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                    กรรมการ 
    ๗.๒  นางสาววิภารัตน์ จริยะคุณทวี            ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                 กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศ
เผยแพร่ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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


         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ นม ๘๘๙๐๒/                      วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 
เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินทุ่งนาโนนปูน้อย บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี ๗       ต าบล
ดอนยาวใหญ ่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 านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ 
                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน             
การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงานขอซ้ือขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาว
ใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 
๑. ช่ือโครงการก่อสร้างถนนดินทุ่งนาโนนปูน้อย บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี ๗ ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)    
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป- เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมี 
    พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
๕. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เปน็เงิน ๔๗๔,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)   
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 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    กรรมการ 
    ๗.๒  นางสาวปิยะวรรณ ดาไธสง         ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซ้ือจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
www.donyaoyai.go.th  และ เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศ
เผยแพร่ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอรายงาน 
                                นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน 

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

