
 

 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
ที่ 556 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ส าหรับโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 
ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจนัทา) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

-------------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์จะด าเนิน
โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุ
โอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   เป็นเงิน 132 ,000.00 บาท 
(หนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

  ดังนั้น  เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และแนวทางการ
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2553 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ  หนังสือ ที่ มท 
0808.2/ว 2120 ลว.2 ต.ค.2554  จึงขอแต่งตั้งบุคคล ที่มีรายชื่อและต าแหน่งต่อไปนี้   เพ่ือเป็นคณะกรรมก าร
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการดังนี้ 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
  1. จ่าเอกเสนอ  สุขศรี  หัวหน้าส านักปลัดอบต.โพนโก เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายรุ่งโรจน์  ผิวเหลือง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เป็นกรรมการ 
  3. นายอดุร  ตระกูลสุข  นายช่างโยธาช านาญงาน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้มีหน้าที่ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว  โดยการค านวณ
รูปแบบรายการ  แล้วรายงานให้ทราบ  เพื่อใช้เป็นราคากลางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่  บัดนี้  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  15   เดือน ธันวาคม  พุทธศักราช  2563 
 
     (ลงชื่อ) 
      (นายสุพรรณ    ร่วมค า) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  โทรศัพท์/โทรสาร 0-8645-9551-9                                            
ที่  สร 74403/...........................................วันที่  15  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช 2563   
เรื่อง   รายงานการก าหนดราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก   

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลที่ 556/2563  ลงวันที่ 15  เดือน ธันวาคม  พุทธศักราช  
2563  ได้แต่งตั้ง  ให้คณะกรรมการก าหนดราคาพิจารณาโครงการ จ านวน 1 โครงการ เพ่ือก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ประเภทงานทาง 
  โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   
เป็นเงิน 132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน)   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินต่อไป 

     (จ่าเอก).................................................ประธานกรรมการ 
                       (เสนอ   สุขศรี) 

     (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 
               (นายรุ่งโรจน์   ผิวเหลือง) 

     (ลงชื่อ)..................................................กรรมการและเลขานุการ 
                  (นายอุดร   ตระกูลสุข) 
 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
  -  เพ่ือโปรดพิจารณา 
  -  คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้รายงานราคางานงานก่อสร้างแล้ว 
  -  เห็นควรพิจารณาสั่งการต่อไป 

 (ลงชื่อ).............................................. 
   (นายประทีป   มะลิงาม) 
          นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 

     ความเห็น/ค าสั่งการ (  √  ) เห็นชอบ     (  √  )   ด าเนินการ 

          (ลงชื่อ)........................................... 
            (นายสุพรรณ    ร่วมค า) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
        วันที่ 8 / ธันวาคม / 2563 



รายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก   อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 

วันที่  15  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช 2563 
------------------------------------------------ 

เข้าประชุม    จ านวน  3   คน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 จ่าเอกเสนอ  สุขศรี หัวหน้าส านักปลัด อบต.โพนโก เสนอ  

2 นายรุ่งโรจน์  ผิวเหลือง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รุ่งโรจน์  
3 นายอุดร  ตระกูลสุข นายช่างโยธาช านาญงาน อุดร  

เริ่มประชุม    เวลา  09.00  น.  โดยมี 
  จ่าเอกเสนอ  สุขศรี  เป็นประธานกรรมการ 
  นายรุ่งโรจน์  ผิวเหลือง  เป็นกรรมการ 
  นายอดุร  ตระกูลสุข  เป็นกรรมการและเลขานุการ  จดบันทึกการประชุมดังต่อไปนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพุทธศักราช 
2564 ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายอ าเภอสนมแล้ว มีความประสงค์จะด าเนินจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โดยใช้จ่ายจากส่วน
โยธา หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 
1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนโกก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 
หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   เป็นเงิน 132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
 

  ประเภทงานทาง 
  โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   
เป็นเงิน 132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
 

  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ประธานฯ  ตามที่ได้แจ้งโครงการก่อสร้างทั้ง 1 โครงการ ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางทราบนั้น  และได้เทียบราคาวัสดุแต่ละอย่าง  โดยยึดราคาวัสดุ  จากราคากลางวัสดุของพานิชย์
จังหวัดสุรินทร์, ราคากลางของส านักดัชนีเศรษฐกิจ  การค้า  กระทรวงพานิชย์และราคาค่างานก่อสร้างประจ าปี 
2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกซ่ึงต้องเทียบราคาในแต่ละอย่างให้ถูกต้อง  ในกรณีราคาจากท้องตลาด 
 

  กรรมการทั้ง 2 คน ได้ประชุมปรึกษาหารือและเปรียบเทียบราคาวัสดุในแต่ละอย่างและมีมติ
เป็นเอกฉันฑ์ให้ก าหนดราคาเดิมที่หัวหน้าส่วนโยธาประมาณการไว้โดยคิดเป็นร้อยละ  0 
 

  ประธานฯ  สรุปได้ว่าคณะกรรมการก าหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก ไดก าหนดราคาเดิมไว้ดังนี้ 

/ประเภทงานทาง….. 
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ประเภทงานทาง 
  โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   
เป็นเงิน 132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
  

    จากนั้นประธานฯ ขอมติที่ประชุมอีกครั้ง 
 

  มติที่ประชุม  มีติเห็นด้วยเป็นเอกฉันฑ์  3 – 0 เสียง 
เมื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลางได้มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันฑ์แล้วจึงให้ถือเป็นราคากลางของงานก่อสร้างต่อไปมี
ท่านอ่ืนจะซักถามหรือสงสัยประการใดบ้าง 
 

  ที่ประชุม  ไม่มี 
 

  ประธานฯ  กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และได้เวลาอันสมควร 
กระผมขอปิดประชุม 
 
     ปิดประชุมเวลา  10.00  น. 
 
    (ลงชื่อ).................................................ผู้จดบนัทึกการประชุม 
                 (นายอุดร  ตระกูลสุข) 
               กรรมการและเลขานุการ 
 
    (จ่าเอก)...............................................ผู้ตรวจการประชุม 
                    (เสนอ   สุขศรี) 
                 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง 
1. ชื่อโครงการ.....โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 
(สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   เป็นเงิน 132,000.00 
บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
  หน่วยงาน/กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....132,000.00 บาท   (-หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 

3. ลักษณะโดยสังเขป.....โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1) เป็นเงิน 
132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)   

4. ราคากลางค านวน ณ  วันที่........15  ธันวาคม  2563.......เปน็เงิน........132,000.00............. บาท 

5. บัญชีประมาณราคากลาง 
 5.1...แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)........... 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1...จ่าเอกเสนอ  สุขศรี............................................(ลงชื่อ).............................................................. 
 6.2...นายรุ่งโรจน์  ผิวเหลือง......................................(ลงชื่อ).............................................................. 
 6.3...นายอุดร  ตระกูลสุข..........................................(ลงชื่อ).............................................................. 

หมายเหตุ 
 1. วงเงินงบประมาณ  หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. บัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้ 
  5.1 หมายถึง ปร.4 และแบบ ปร.5 
  5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
  5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  หมายถึง แบบประมาณราคางานก่อสร้างทาง  
                           สะพาน และท่อเหลี่ยม 
  5.4 แบบกรณีอ่ืนๆ (หมายถึง แบบประมาณราคากลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1 หรือ 5.1 หรือ  
         5.3)  
 
 

 
 
 

 
 



แบบ ปร. 5 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง   โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   เป็นเงิน 
132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)    

สถานที่ก่อสร้าง   บ้านโพนดวน  หมู่ที่ 1  ต าบลโพนโก  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ 

เจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก   แบบ ปร.4 ที่แนบมีจ านวน 1 หน้า 

ค านวนราคากลาง   เมื่อวันที่  15  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ 
1 รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน 

 
 
 
 

95,475.00 1.3607 129,913.64 
 

 

 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F 
- เงินจ่ายล่วงหน้า 
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % 
- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT 7%) 

    

รวมค่าก่อสร้าง   129,913.64  
ปรับเป็นเงินงบประมาณ 129,900.00  

รวมเป็นเงิน ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ค าสั่งเลขที่ 585/2563 ลงวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
      (จ่าเอก)..............................................ประธานกรรมการ 
             (เสนอ   สุขศรี) 
 
      (ลงชื่อ)................................................กรรมการ 
        (นายรุ่งโรจน์  ผิวเหลือง) 
 
      (ลงชื่อ)................................................กรรมการ/เลขานุการ 
         (นายอุดร  ตระกูลสุข) 
 
 
 
 



     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก โทร 0-8645-9551-9 
ที่ สร 74403/............................................วันที่   15  เดอืน  ธันวาคม  พุทธศักราช  2563 
เรื่อง    ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอ

สนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา)  
 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 

  เรื่องเดิม 
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 หมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  แผนงาน 
อุตสาหกรรมการโยธา โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จั งหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   เป็นเงิน 
132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
 

  ข้อเท็จจริง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก มีความประสงค์จะด าเนินงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โดย ขอ
ความเห็นชอบราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนายพ่ัว  บุญแจ้ง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
พ.ศ.2563-2565 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 7) เป็นเงิน 83 ,000.00 บาท    
(แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยให้มีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม (1) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2553 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 
2120 ลว.2 ต.ค.2554  
  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก จึงขออนุมัติด าเนินการตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยราชการต่อไป 
 

  ข้อระเบียบ 
  1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2553 มาตรา 
103/7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 103/8 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ  
  2.  หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว. 2 ต.ค.2554 
 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. รายงานผู้มีอ านาจอนุมัติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและด าเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียงข้องอย่างเคร่งครัด 
  2. จัดท าประกาศราคากลาง เพ่ือใช้ในการเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามทางการก าหนด 
 

/จึงเรียนมาเพ่ือ..... 



-2- 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
     (ลงชื่อ).............................................. 
      (นายประทีป   มะลิงาม) 
             นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 
     (ลงชื่อ).............................................. 
      (นายทองแดง  แนวทอง 
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน รักษาราชการแทน  
                  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
     (ลงชื่อ)............................................. 
       (นายอภิบาล   สุขร่วม) 
         ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
  ความเห็น......................................................................................................  
   ..................................................................... ................................... 
     (ลงชื่อ)........................................... 
      (นายสมจิต   พิมพ์น้อย) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 
  ค าสั่งการ........................................................................................................  
   .......................................................................................................... 
     (ลงชื่อ)............................................. 
       (นายสุพรรณ   ร่วมค า) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  
          วันที่ 15 / ธันวาคม / 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
2564 จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายละเอียดดังนี้ 
  โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม จังหวัด
สุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   
เป็นเงิน 132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน)   
  เพ่ือให้การด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพน  ได้ท าการจัดท ารายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างตามตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ดังรายละเอียด 6 ข้อ  
  1. ชื่อโครงการ.....โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโกก าหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   เป็นเงิน 
132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
  2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  132,000.00 บาท   
  3. ลักษณะโดยสังเขป  โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ต าบลโพนโก 
อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามที่องค์การบริ หารส่วนต าบลโพนโก
ก าหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1)   
เป็นเงิน 132,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
  4. ราคากลางค านวน ณ  วันที่  15  ธันวาคม  2563  เป็นเงิน 132,000.00 บาท 
  5. บัญชีประมาณราคากลาง 
   5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่างานก่อสร้าง  
                                   (แบบ ปร.5) 
  6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
   6.1  จ่าเอกเสนอ  สุขศรี 
   6.2  นายรุ่งโรจน์  ผิวเหลือง 
   6.3  นายอุดร  ตระกูลสุข 
  หมายเหตุ 
   1. วงเงินงบประมาณ  หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพ่ือใช้ในการ 
                                  จัดซื้อจัดจ้าง 
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   2. บัญชีประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5) ให้เลือกใช้ ดังนี้ 
    5.1 หมายถึง ปร.4 และแบบ ปร.5 
    5.2 แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง 
           ชลประทาน 
    5.3 แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  หมายถึง แบบประมาณราคา 
          งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
    5.4 แบบกรณีอ่ืนๆ (หมายถึง แบบประมาณราคากลางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 5.1  
                                             หรือ 5.1 หรือ 5.3)  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
     (ลงชื่อ) 
                                     (นายสุพรรณ   ร่วมค า) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก 
 
 
 
 
 


