
 

 

 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

ที่ 290 / 2562 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา  

ตําบลโพนโก  อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร  สายบานนางแพง กองไทยสงค 

--------------------------------------- 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก   มีความประสงคจะดําเนินโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 

1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เปนเงิน 201,400.00 บาท (สอง

แสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) 

  ดังนั้น  เพื่อใหการปฎิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และแนวทางการ

เปดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ตามพ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2553 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ  หนังสือ ที่ มท 

0808.2/ว 2120 ลว.2 ต.ค.2554  จึงขอแตงตั้งบุคคล ที่มีรายชื่อและตําแหนงตอไปนี้   เพื่อเปนคณะกรรมการกําหนด

ราคากลางงานกอสรางของทางราชการดังนี ้

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

  1. นายสมจิต    พิมพนอย  ตําแหนง ปลัด อบต.โพนโก เปนประธานกรรมการ 

  2. จาเอกเสนอ   สุขศรี  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด  เปนกรรมการ 

  3. นายอภิบาล   สุขรวม  ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา เปนกรรมการ/เลขานุการ 

  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้มีหนาที่กําหนดราคากลางงานกอสรางดังกลาว  โดยการคํานวณ

รูปแบบรายการ  แลวรายงานใหทราบ  เพื่อใชเปนราคากลางในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ตอไป 

  ทั้งนี้   ตั้งแต  บัดนี้  เปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันที ่   20   เดือน สิงหาคม  พุทธศักราช  2562 

      

(ลงชื่อ)  

      (นายสุพรรณ    รวมคํา) 

               นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

 

 



     บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  โทรศัพท/โทรสาร 0-8645-9551-9                                           

ที่  สร 74403/............................................วันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช 2562   

เรื่อง   รายงานการกําหนดราคากลางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร สายบานนางแพง  กองไทยสงค   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก   

  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลที่ 290/2562  ลงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม  พุทธศักราช  2562  ได

แตงตั้ง  ใหคณะกรรมการกําหนดราคาพิจารณาโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อกําหนดราคากลางงานกอสราง 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ประเภทงานทาง 

  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แบบเลขที่ ท.1 - 01  เปนเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินตอไป 

     (ลงชื่อ).........สมจิต   พิมพนอย.........ประธานกรรมการ 

                 (นายสมจิต   พิมพนอย) 

     (จาเอก)...........เสนอ   สุขศร.ี...........กรรมการ 

                      (เสนอ   สุขศร)ี 

     (ลงชื่อ).........อภิบาล   สุขรวม..........กรรมการ/เลขานุการ 

                (นายอภิบาล   สุขรวม) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

  -  เพื่อโปรดพิจารณา 

  -  คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดรายงานราคางานงานกอสรางแลว 

  -  เห็นควรพิจารณาสั่งการตอไป 

 (ลงชื่อ)........ประทีป   มะลิงาม....... 

   (นายประทีป   มะลิงาม) 

           นักวิชาการพัสดปุฏิบัติการ 

 

.../ความเห็น/คําสั่งการ..... 

 



-2- 

 

     ความเห็น/คําสั่งการ (  √  ) เห็นชอบ 

        (  √  ) ดําเนินการ 

          

          (ลงชื่อ)........................................... 

            (นายสุพรรณ    รวมคํา) 

           นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

        วันที่ 20 / สิงหาคม /2562 

      



ตารางแสดงวงเงินที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในการจางกอสราง 

1. ชื่อโครงการ.....โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แบบเลขที่ ท.1 - 01 เปนเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)   

  หนวยงาน/สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร.....201,400.00 บาท (-สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน-)..... 

3. ลักษณะโดยสังเขป.....โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัด

สุรินทร สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เปนเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) 

4. ราคากลางคํานวน ณ  วันที.่.......28  มิถุนายน  2562.......เปนเงิน........201,400.00............. บาท 

5. บัญชีประมาณราคากลาง 

 5.1...แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปคางานกอสราง (แบบ ปร.5)........... 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

 6.1...นายสมจิต   พิมพนอย.......................................ลงชื่อ.............สมจิต   พิมพนอย.................... 

 6.2...จาเอกเสนอ   สุขศรี...........................................ลงชื่อ.............เสนอ   สุขศรี........................... 

 6.3...นายอภิบาล   สุขรวม.........................................ลงชื่อ.............อภิบาล   สุขรวม..................... 

หมายเหตุ 

 1. วงเงินงบประมาณ  หมายถึง เงินที่หนวยงานของรัฐไดรับและหรือมีเพ่ือใชในการจัดซื้อจัดจาง 

 2. บัญชีประมาณราคากลางงานกอสราง (ตามขอ 5) ใหเลือกใช ดังนี ้

  5.1 หมายถึง ปร.4 และแบบ ปร.5 

  5.2 แบบงานกอสรางชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานกอสรางชลประทาน 

  5.3 แบบงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม  หมายถึง แบบประมาณราคางานกอสรางทาง  

                           สะพาน และทอเหลี่ยม 

  5.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณราคากลางอ่ืน ๆ ที่ไมใชขอ 5.1 หรือ 5.1 หรือ  

         5.3)  

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปร. 5 

แบบสรุปคากอสราง 
ชื่อโครงการ/งานกอสราง   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัด 

สุรินทร สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เปนเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) 

สถานที่กอสราง   หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก  อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 

เจาของโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลโพนโก   แบบ ปร.4 ทีแ่นบมีจํานวน 1 หนา 

คํานวนราคากลาง   เมื่อวันที่   28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ลําดับ รายการ คางานตนทุน Factor F คากอสราง หมายเหตุ 

1 รวมคาวัสดุ + คาแรงงาน 

 

 

 

 

147,869.03 1.3624 

 

201,456.76 

 

 

 เงื่อนไขการใชตาราง Factor F 

- เงินจายลวงหนา 

- ดอกเบี้ยเงินกู 6 % 

- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % 

- ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT 7%) 

    

รวมคากอสราง 201,456.76  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  (-สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน-) 201,400.00  

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก เลขที่ 290/2562  ลงวันที่  20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   

  ความเห็นของคณะกรรมการ ( √ ) เห็นชอบ  ( √ ) ดําเนินการ 

      (ลงชื่อ).......สมจิต   พิมพนอย.......ประธานกรรมการ 

        (นายสมจิต   พิมพนอย) 

      (จาเอก).........เสนอ   สุขศร.ี..........กรรมการ 

            (เสนอ  สุขศรี) 

      (ลงชื่อ).........อภิบาล   สุขรวม.......กรรมการ/เลขานุการ 

        (นายอภิบาล   สุขรวม) 

 



     บันทึกขอความ 
สวนราชการ สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลโพนโก โทร 0-8645-9551-9 

ที่ สร 74403/..............................................วันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  2562 

เรื่อง    ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร สายบานนางแพง  กองไทยสงค   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

  เรื่องเดิม 

  ตามรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนโก ครั้งที่    /2562  ลงวันที่    เดือน 

สิงหาคม พ.ศ.2562  เรื่อง การจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2562 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 114 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เปนเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่ง

พันสี่รอยบาทถวน) 

  ขอเท็จจริง 

  องคการบริหารสวนตําบลโพนโก มีความประสงคจะดําเนินงานกอสรางสิ่งสาธารณูปการ โดย ขอความ

เห็นชอบราคากลางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แบบเลขที่ ท.1 - 01 เปนเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)  โดยใหมีการกําหนดราคากลางงาน

กอสราง ตาม (1) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2553 มาตรา 103/7 

วรรคหนึ่ง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2554 และ (2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว.2 ต.ค.2554  

  ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลโพนโก จึงขออนุมัติดําเนินการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด เพื่อใชในการปฏิบัติใหเปนประโยชนตอหนวยราชการตอไป 

  ขอระเบียบ 

  1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2553 มาตรา 103/7 

วรรคหนึ่ง และมาตรา 103/8 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ  

  2.  หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว. 2 ต.ค.2554 

  ขอเสนอแนะ 

  1. รายงานผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและดําเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่ง

การที่เก่ียงของอยางเครงครัด 

  2. จัดทําประกาศราคากลาง เพื่อใชในการเปดเผยขอมูลราคากลางตามทางการกําหนด 
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  จึงเรียนเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

     (ลงชื่อ).......ประทีป   มะลิงาม........ผูรายงาน 

      (นายประทีป   มะลิงาม) 

              นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 

   คําสั่งการ ( √ ) เห็นชอบ 

     ( √ ) อนุมัติ  

   

     (ลงชื่อ)............................................. 

       (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร สายบานนางแพง  กองไทยสงค 

------------------------------------------------- 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  มีความประสงคจะจางเหมากอสราง ประจําปงบประมาณ  2562 

จายจากงบประมาณรายจายประจําป รายละเอียดดังนี้ 

  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แบบเลขที่ ท.1 - 01 เปนเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) 

  เพื่อใหการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

องคการบริหารสวนตําบลโพน  ไดทําการจัดทํารายละเอียดราคากลางงานกอสรางตามตารางแสดงวงเงินที่ไดรับจัดสรร

และราคากลางในการจางกอสราง ดังรายละเอียด 6 ขอ และตาม (รายละเอียดแนบทาย) 

  1. ชื่อโครงการ.....โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เปนเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)   

  2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 201,400.00 บาท   

  3. ลักษณะโดยสังเขป  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานเปา ตําบลโพนโก อําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร สายบานนางแพง  กองไทยสงค  ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 342.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1 - 01 เปนเงิน 201,400.00 บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)   

  4. ราคากลางคํานวน ณ  วันที่  20 สิงหาคม  2562  เปนเงิน  201,400.00 บาท 

  5. บัญชีประมาณราคากลาง 

   5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปคางานกอสราง  

                                   (แบบ ปร.5) 

  6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   6.1  นายสมจิต   พิมพนอย 

   6.2  จาเอกเสนอ  สุขศรี 

   6.3  นายอภิบาล  สุขรวม 

 

/หมายเหตุ..... 
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  หมายเหตุ 

   1. วงเงินงบประมาณ  หมายถึง เงินที่หนวยงานของรัฐไดรับและหรือมีเพ่ือใชในการ 

                                  จัดซื้อจัดจาง 

   2. บัญชีประมาณราคากลางงานกอสราง (ตามขอ 5) ใหเลือกใช ดังนี้ 

    5.1 หมายถึง ปร.4 และแบบ ปร.5 

    5.2 แบบงานกอสรางชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานกอสราง 

           ชลประทาน 

    5.3 แบบงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม  หมายถึง แบบประมาณราคา 

          งานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม 

    5.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณราคากลางอ่ืน ๆ ที่ไมใชขอ 5.1  

                                             หรือ 5.1 หรือ 5.3)  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 

     (ลงชื่อ) 

                                     (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

 

 

 

 

 


