
 

 

 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

ที่ 288 / 2562 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7  

บานโนนเปอย ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ  

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก   มีความประสงคจะดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน 

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด เปนเงิน 

332,000.00 (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน  

  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 ผูอํานวยการกองชาง 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   รายงานการกําหนดราคากลางโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบล

โพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ  

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก   

  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลที่ 288/2562  ลงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม  พุทธศักราช  2562  ได

แตงตั้ง  ใหคณะกรรมการกําหนดราคาพิจารณาโครงการ จํานวน 1 โครงการ เพื่อกําหนดราคากลางงานกอสราง 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ประเภทงานทาง 

  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพนโก อําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง วางทอ

ระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการ

บริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด เปนเงิน 332,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินตอไป 

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

                 (นายสมจิต   พิมพนอย) 

     (จาเอก)...........เสนอ   สุขศรี...............กรรมการ 

                      (เสนอ   สุขศร)ี 

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

                  (นายอภิบาล   สุขรวม) 

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

  -  เพื่อโปรดพิจารณา 

  -  คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดรายงานราคางานงานกอสรางแลว 

  -  เห็นควรพิจารณาสั่งการตอไป 

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

   (นายประทีป   มะลิงาม) 

           นักวิชาการพัสดปุฏิบัติการ 

 

 

/ความเห็น...... 
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     ความเห็น/คําสั่งการ (  /  ) เห็นชอบ 

        (  /  ) ดําเนินการ 

 

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

            (นายสุพรรณ    รวมคํา) 

           นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

        วันที่ 20 / สิงหาคม / 2562



รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง 
องคการบริหารสวนตําบลโพนโก   อําเภอสนม  จังหวัดสุรินทร 

วันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช 2562 

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

เขาประชุม    จํานวน  3   คน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมจิต   พิมพนอย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโพนโก สมจิต  

2 จาเอกเสนอ  สุขศรี หัวหนาสํานักปลัด อบต.โพนโก เสนอ  

3 นายอภิบาล   สุขรวม ผูอํานวยการกองชาง อภิบาล  

เริ่มประชุม    เวลา  09.00  น.  โดยม ี

  นายสมจิต   พิมพนอย  เปนประธานกรรมการ 

  นายอภิบาล  สุขรวม  เปนกรรมการและเลขานุการ  จดบันทึกการประชุมดังตอไปนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจงใหทราบ 

  ตามรายงานประชุมองคการบริหารสวนตําบลโพนโก สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่  

1/2562  ลงวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เรื่อง การจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน หมวด 

เงินสะสม  

  ประเภทงานทาง 

  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพนโก อําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง วางทอ

ระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการ

บริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด เปนเงิน 332,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)    

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  ประธานฯ  ตามที่ไดแจงโครงการกอสรางทั้ง 1 โครงการ ดังกลาวใหคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางทราบนั้น  และไดเทียบราคาวัสดุแตละอยาง  โดยยึดราคาวัสดุ  จากราคากลางวัสดุของพานิชยจังหวัด

สุรินทร, ราคากลางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจ  การคา  กระทรวงพานิชยและราคาคางานกอสรางประจําป 2562  ของ

องคการบริหารสวนตําบลโพนโกซึ่งตองเทียบราคาในแตละอยางใหถูกตอง  ในกรณีราคาจากทองตลาด 

  กรรมการทั้ง 2 คน ไดประชุมปรึกษาหารือและเปรียบเทียบราคาวัสดุในแตละอยางและมีมติเปน

เอกฉันฑใหกําหนดราคาเดิมท่ีหัวหนาสวนโยธาประมาณการไวโดยคิดเปนรอยละ  0 

  ประธานฯ  สรุปไดวาคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานโครงการกอสรางขององคการ

บริหารสวนตําบลโพนโก ไดกําหนดราคาเดิมไวดังนี้ 

  ประเภทงานทาง 

  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพนโก อําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง วางทอ

ระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  
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ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด เปนเงิน 332,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน) 

จากนั้นประธานฯ ขอมติที่ประชุมอีกครั้ง 

  มติท่ีประชุม  มีติเห็นดวยเปนเอกฉันฑ  3 – 0 เสียง 

เมื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลางไดมีมติเห็นดวยเปนเอกฉันฑแลวจึงใหถือเปนราคากลางของงานกอสรางตอไปมีทาน

อื่นจะซักถามหรือสงสัยประการใดบาง 

  ที่ประชุม  ไมม ี

  ประธานฯ  กระผมขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมประชุมในวันนี้และไดเวลาอันสมควร 

กระผมขอปดประชุม 

 

     ปดประชุมเวลา  10.00  น. 

 

    (ลงชื่อ)............อภิบาล   สุขรวม.............ผูจดบันทึกการประชุม 

                 (นายอภิบาล   สุขรวม) 

                กรรมการและเลขานุการ 

 

    (ลงชื่อ)........ .สมจิต   พิมพนอย..............ผูตรวจการประชุม 

                (นายสมจิต   พิมพนอย) 

                    ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในการจางกอสราง 
1. ชื่อโครงการ.....โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพนโก อําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง วางทอ

ระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการ

บริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด เปนเงิน 332,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)     

  หนวยงาน/สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร.....332,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)..... 

3. ลักษณะโดยสังเขป.....โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพนโก อําเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง วาง

ทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการ

บริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด เปนเงิน 332,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)   

4. ราคากลางคํานวน ณ  วันที.่.......28  มิถุนายน  2562.......เปนเงิน........332,000.00............. บาท 

5. บัญชีประมาณราคากลาง 

 5.1...แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)  

5.2 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   โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพนโก  

อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย

ตามลาดเอียง วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 

1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด  

สถานที่กอสราง   บานโนนโพธิ์  หมูที่ 12 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 

2 

3 

 

งานรางระบายน้ํา คสล. 

งานฝาปดตะแกรงเหล็ก 

งานวางทอระบายน้ํา คสล. 

 

 

124,568.55 

123,606.00 

6,030.31 

1.3074 

1,3074 

1,3074 

162,860.92 

161,602.48 

7,884.02 

 

 เงื่อนไขการใชตาราง Factor F 

- เงินจายลวงหนา 

- ดอกเบี้ยเงินกู 6 % 

- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % 

- ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT 7%) 

    

รวมคากอสราง  332,347.42  

รวมเปนเงิน (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน) 332,000.00  
 

  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพนโก ที่ 288/2562 ลงวันที่  

20 สิงหาคม 2562   

  ความเห็นของคณะกรรมการ ( √ ) เห็นชอบ  ( √ ) ดําเนินการ 

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

          (นายสมจิต   พิมพนอย) 

      (จาเอก)..............เสนอ   สุขศรี................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    ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบล

โพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ  

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

  เรื่องเดิม 

  ตามรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนโก สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2562 สมัยที่ 3

ครั้งที่ 1/2562  ลงวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เรื่องการจายขาดเงินสะสม  เพื่อใชในการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สาย

บานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 

0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลโพน

โกกําหนด เปนเงิน 332,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)     

ขอเท็จจริง 

  องคการบริหารสวนตําบลโพนโก มีความประสงคจะดําเนินงานกอสรางสิ่งสาธารณูปการ โดย ขอความ

เห็นชอบราคากลางโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 12 บานโนนโพธิ์ ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายโนน

โพธิ์ – หนองแสง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 350.00 

ตารางเมตร ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปายตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบ

เลขที่ ท.1–01 เปนเงิน  208,000.00 บาท (สองแสนแปดพันบาทถวน) โดยใหมีการกําหนดราคากลางงานกอสราง ตาม 

(1) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2553 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งแกไข

เพิ่มเติม 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............ 

      (นายประทีป   มะลิงาม) 

             นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 

     (ลงชื่อ)......ทองแดง   แนวทอง........... 

      (นายทองแดง  แนวทอง 

     เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน รักษาราชการ  

                  ผูอํานวยการกองคลัง 
 

     (ลงชื่อ).......อภิบาล   สุขรวม............ 

      (นายอภิบาล   สุขรวม) 

        ผูอํานวยการกองชาง 
 

  ความเห็น ( √ ) เห็นชอบ 

( √ ) เห็นควรดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

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

      (นายสมจิต   พิมพนอย) 

      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 
 

  คําสั่งการ ( √ ) เห็นชอบ 

    ( √ ) อนุมัติ 

    

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

       (นายสุพรรณ   รวมคํา) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  

            วันที่ 20 / สิงหาคม / 2562 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพนโก 

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย  

ตําบลโพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ  

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

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนโก  มีความประสงคจะจางเหมากอสราง ประจําปงบประมาณ  2562 

จายจากเงินสะสม รายละเอียดดังนี้ 

  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพนโก อําเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตามลาดเอียง วางทอ

ระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบองคการ

บริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด เปนเงิน 332,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)   

  เพื่อใหการดําเนินงานถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

องคการบริหารสวนตําบลโพน  ไดทําการจัดทํารายละเอียดราคากลางงานกอสรางตามตารางแสดงวงเงินที่ไดรับจัดสรร

และราคากลางในการจางกอสราง ดังรายละเอียด 6 ขอ และตาม (รายละเอียดแนบทาย) 

  1. ชื่อโครงการ.....โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบลโพน

โก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ยตาม

ลาดเอียง วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม

แบบองคการบริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด     

  2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 332,000.00 บาท   

  3. ลักษณะโดยสังเขป  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานโนนเปอย ตําบล

โพนโก อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร สายบานนายจอมพล  แกวขวัญ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย

ตามลาดเอียง วางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลโพนโกกําหนด  

  4. ราคากลางคํานวน ณ  วันที่  28  มิถุนายน  2562  เปนเงิน  332,000.00 บาท 

  5. บัญชีประมาณราคากลาง 

   5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)  

5.2 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 

 

 

 

 

 


