
                   บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลงั งานพสัด ุองค์การบริหารสว่นต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา 
ที่ นม ๘๘๙๐๒/                               วันที่ ๓ เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เร่ือง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ เพื่อประกอบการรายงานขอซือ้
ขอจ้างโครงการซอ่มแซมถนนดินพร้อมลงหินคลกุรอบหมู่บ้านตอ่จากเดิม บ้านหนองจาน หมู่ท่ี ๔ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 อ้างถึง  

๑.หนงัสือ กรมบญัชีกลาง ดว่นท่ีสดุ ท่ี กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวนัท่ี ๓ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
เร่ือง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมลูราคากลางและการค านวณราคากลางเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
๒.คูมื่อแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมลูราคากลางและการค านวณราคากลางเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
กองคลงั งานพสัดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบเอกสารหลักฐาน  การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ 

และปร.๕ เพื่อจดัท าและเสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อประกอบการรายงาน
ขอซือ้ขอจ้าง ซึง่เป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา ดงันี ้

     ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง         แบบ บก.๐๑ 
๑. ชื่อโครงการ ซอ่มแซมถนนดินพร้อมลงหินคลกุรอบหมูบ้่านตอ่จากเดิม บ้านหนองจาน หมู่ท่ี ๔ 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารสว่นต าบลดอนยาวใหญ่ 
๓. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร ๒๗๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) 
๔. ลกัษณะงานโดยสงัเขป -เสริมคนัดินเป็นบางช่วงกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร สงูโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพืน้ท่ีไม่น้อย
กวา่  ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกวา่ ๙๕.๐๐ ลกูบาศก์เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลกุกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า  ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
แบบ ปร.๔  ปร.๕ ท่ี อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด รายละเอียดตามแบบ ปร.๔  ปร.๕ ท่ี อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด 
๕. ราคากลางค านวณ ณ วนัท่ี  ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓  เป็นเงิน ๒๔๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หม่ืนเจ็ดพนับาทถ้วน)    
๖. บญัชีประมาณการราคากลาง 
    ๖.๑ แบบ ปร.๔   
    ๖.๒ แบบ ปร.๕ 
๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
    ๗.๑  นางสาวอ านวยรัตน์  พรมเสน                 ต าแหน่ง หวัหน้าส านกังานปลดั                                                 ประธานกรรมการ 
    ๗.๒  นายธวชัชยั  ชินเนหนัหา                        ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ                                      กรรมการ 
    ๗.๒  นายธนภมิู ฮวดเชี่ยวชาญ                      ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา                                                      กรรมการและเลขานกุาร 
 แบบ บก.๐๑ ฉบบันี ้จดัท าขึน้เพื่อประกอบการรายงานการประชมุผลการค านวณราคากลาง และรายงานขอจดัซือ้/จดัจ้าง โครงการ
ดงักลา่ว เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การจดัซือ้จดัจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารสว่นต าบลwww.donyaoyai.go.th และ เว็บไซด์ศนูย์ข้อมลู
การจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศเผยแพร่ วนัท่ี ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

นางสาวภสัรา มลูธรรม ผู้ เสนอรายงาน                                            
นางประไพ  โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน  

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


               บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 

จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่นม ๘๘๙๐๒/                            วนัที่  ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

ก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนภายในหมู่บ้าน จากสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี ๖ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล) 

  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ

ราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบ

เอกสารหลักฐาน             การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและ

เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ 

อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

     ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรและราคากลางในงานจา้งกอ่สรา้ง         

แบบ บก.๐๑ 



๑. ชื่อโครงการ ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จากสามแยกบ้านนาย

สมพงษ์  บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี ๖ 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ 

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)    

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป -ยกระดับถนนด้วยการเสริมดิน กว้าง  ๕.๐๐ เมตร ยาว  

๒๒๐.๐๐ เมตร สูงโดยเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑,๑๐๐.๐๐ ตาราง

เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  ๘๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกกว้าง  ๔.๐๐ 

เมตร ยาว  ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๘๘๐.๐๐ ตาราง

เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อกลม 

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๒๐ เมตร จ านวน  ๔๐.๐๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบ ปร.๔  

ปร.๕ ที่ อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด รายละเอียดตามแบบ ปร.๔  ปร.๕ ที่ อบต.ดอน

ยาวใหญ่ก าหนด 

๕. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๘,๕๐๐ บาท (ส่ี

แสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)     

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  นางสาวปิยะวรรณ ดาไธสง                    ต าแหน่ง นกวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ      กรรมการ 

    ๗.๒  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ                      ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                             

กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณ

ราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้าง 

โครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลwww.donyaoyai.go.th  และ  

เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศ

เผยแพร ่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

             

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


          นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้

เสนอรายงาน                         นางประไพ  

โมรานอก ผู้ตรวจรายงาน  
 
 

         บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 

จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่นม ๘๘๙๐๒/                       วนัที่  ๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

ก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 

เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินหินคลุก บ้านนา

ดี หมู่ที่ ๑๐ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล) 

  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ

ราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบ

เอกสารหลักฐาน             การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและ

เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ 

อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

     ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรและราคากลางในงานจา้งกอ่สรา้ง         

แบบ บก.๐๑ 



๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินหินคลุก บ้านนาด ีหมู่ที่ ๑๐ 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  อง๕การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ 

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)    

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป -เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว  

๖๒๐.๐๐ เมตร สูงโดยเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร         

    หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๗.๕๐ 

ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก 

    กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาตร          

    ไม่น้อยกว่า  ๔๘๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔  ปร.๕ ที่ อบต.ดอน

ยาวใหญ่ก าหนด 

๕. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสน

หกหมื่นสามบาทถ้วน)     

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  นางสาวกณิกาพร ทองสุขนอก                ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ                   กรรมการ 

    ๗.๒  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ                      ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนายช่างโยธา                             

กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณ

ราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลwww.donyaoyai.go.th  และ เว็บ

ไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศเผยแพร ่

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอ

รายงาน                       นางประไพ  โมรานอก 

ผู้ตรวจรายงาน                           

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


         บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ  กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 

จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่นม ๘๘๙๐๒/                       วนัที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง  เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

ก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ 

เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินหินคลุก จากบ้านดอน

อุดม-โคกหนองขาม 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล) 

  อ้างถึง  

๑.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

                      ๒.คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ

ราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ จึงได้รวบรวบ

เอกสารหลักฐาน             การค านวณราคากลาง แบบ ปร.๔ และปร.๕ เพื่อจัดท าและ

เสนอแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

เพื่อประกอบการรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งเป็นการจ้างก่อสร้างภายในต าบลดอนยาวใหญ่ 

อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

     ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรและราคากลางในงานจา้งกอ่สรา้ง         

แบบ บก.๐๑ 



๑. ชื่อ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินหินคลุก จากบ้านดอนอุดม-โคกหนองขาม 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง 

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)    

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป -เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 

๖๕๐ เมตร สูงโดยเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร หรือมี

ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ ตาราง

เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ ปร.๔  

ปร.๕ ที่ อบต.ดอนยาวใหญ่ก าหนด 

๕. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปด

หมื่นบาทถ้วน)     

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  นางสาวปิยะวรรณ ดาไธสง                    ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ                     กรรมการ 

    ๗.๒  นายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ                      ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                             

กรรมการและเลขานุการ 

 แบบ บก.๐๑ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการรายงานการประชุมผลการค านวณ

ราคากลาง และรายงานขอจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ

จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลwww.donyaoyai.go.th  และ เว็บ

ไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th  ประกาศเผยแพร ่

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

            นางสาวภัสรา มูลธรรม ผู้เสนอ

รายงาน                       นางประไพ  โมรานอก 

ผู้ตรวจรายงาน                           

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

