
 

บนัทกึข้อความ 

ส�วนราชการ       กองช�าง     องค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 

ท่ี   นม   75501 /                                   วันท่ี      กันยายน  2564 

เร่ือง   ขออนุมัติดําเนินการจัดจ&างโครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข� แย&มกระโทก  
          บ&านดอนสง�างาม หมู� 10  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
 

เรียน   นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
 ตามมติท่ีประชุมสภาองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ  การประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 10 
สิงหาคม 2564 พิจารณาอนุมัติโครงการจ�ายเงินทุนสํารองสะสม ประจําป8งบประมาณ 2564  กองช�าง  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก�อสร&างโครงสร&างพ้ืนฐาน  หมวดค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร&าง  ค�าก�อสร&างสาธารณูปโภค 
โครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10  ต้ังไว&  
300,000 บาท  ยังไม�มีการเบิกจ�าย  งบประมาณคงเหลือ 300,000  บาท 
 ดังนั้น กองช�าง องค	การบริหารส�วนตําบลแชะจึงขออนุมัติดําเนินการโครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10   โดยดําเนินการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ช�วงท่ี 1 ขนาดกว&าง 4.00 เมตร ความยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช�วงท่ี 2 ขนาดกว&าง 3.00 เมตร ความยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม�น&อยกว�า 478.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล�ทางตามสภาพ  
พร&อมติดต้ังป@ายประชาสัมพันธ	และป@ายโครงการอย�างละ 1 ป@าย   รายละเอียดตามแบบองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ
กําหนด ตามประมาณราคาและแบบแปลนท่ีเสนอมาพร&อมนี้  ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการ  90  วัน งบประมาณ 
300,000 บาท  (ราคากลาง  292,200  บาท)  และเพ่ือให&การดําเนินการดังกล�าวเปFนไปด&วยความเรียบร&อยและ
ถูกต&อง จึงขอให&กองคลังดําเนินการตามระเบียบฯ ต�อไป     
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

                          (นายเฉลิมชาติ  แสไพศาล) 
                          ผู&อํานวยการกองช�าง 

 

          เห็นควรอนุมัติ     (    )   อนุมัติ     
        (   )  ไม�อนุมัติ...................................... 

             (ลงชื่อ)..........................................              (ลงชื่อ).................................................. 
                    (นายล&อม  แย&มสุวรณรัตน	)                  (นางสาวจารุภา  กําเนิดพันธุ	) 
     ปลัดองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ                             นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
                  



 

 

บันทึกข�อความ 

 ส�วนราชการ   งานพัสดุ   กองคลัง  องค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
 ท่ี    นม  75501/           วันท่ี     กันยายน 2564 
เรื่อง     สืบราคาโครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10    
เรียน    นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
 ตามท่ี กองช�าง องค	การบริหารส�วนตําบลแชะ  ได&ดําเนินการขออนุมัติจัดจ&างโครงการก�อสร&างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10  รายละเอียดตามแบบองค	การบริหารส�วนตําบล
แชะกําหนด งบประมาณ  300,000 บาท  ราคากลาง 292,200 บาท  (สองแสนเก&าหม่ืนสองพันสองร&อยบาทถ&วน)  
นั้น   

 งานพัสดุ  กองคลัง  จึงได&ดําเนินการสืบราคาโครงการดังกล�าว  ตามท&องตลาด  มีผู&เสนอราคา  จํานวน    
3  ราย  ดังนี้  

รายการ บจก.ปIยราชขนส�ง หจก.จักราชคอนกรีต หจก.โชคดีครบุรี
ก�อสร&าง 

โครงการก�อสร&างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  
แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม 
หมู� 10    

   

ราคารวม    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการคัดเลือกผู&รับจ&างต�อไป 
 
 
      (นางสาวสุภาภรณ	  เล็กกระโทก)                           (นางณักษ	ลภัส  เข็มเพชรจรัส) 
                                 นกัวิชาการพัสดุ                                             ผู&อํานวยการกองคลัง 
 
                     - เห็นควรพิจาณาคัดเลือกผู&รับจ&างต�อไป   
            
       (ลงชื่อ)................................................ 
                            (นายล&อม  แย&มสุวรรณรัตน	) 
                       ปลัดองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 

    - ควรคัดเลือก บริษัท  ปIยราชขนส�ง จํากัด  
    เนื่องจากเสนอราคาตํ่าสุด และเปFนผู&มีอาชีพรับจ&างทํางานดังกล�าวโดยตรง 
 

   (ลงชื่อ)................................................... 
            (นางสาวจารุภา  กําเนิดพันธุ	) 
       นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 



 

 

 

 

ประกาศองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
เรื่อง  การกําหนดราคากลางงานก�อสร&าง  

……………………………………. 
 ตามท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ  จะดําเนินการโครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  
แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10   โดยดําเนินการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช�วงท่ี 1 ขนาดกว&าง         
4.00 เมตร ความยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช�วงท่ี 2 ขนาดกว&าง 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม�น&อยกว�า 478.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล�ทางตามสภาพ  พร&อมติดต้ังป@าย
ประชาสัมพันธ	และป@ายโครงการอย�างละ 1 ป@าย   รายละเอียดตามแบบองค	การบริหารส�วนตําบลแชะกําหนด 
งบประมาณ  300,000  บาท  ราคากลาง  292,200  บาท  นั้น   

 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ได&พิจารณากําหนดราคากลางโครงการดังกล�าวและเห็นชอบราคากลาง 
ภายในวงเงิน 292,200  บาท  (สองแสนเก&าหม่ืนสองพันสองร&อยบาทถ&วน) 

 ประกาศ ณ วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ.  2564  
 
      ลงชื่อ.............................................. 
               (นางสาวจารุภา  กําเนิดพันธุ	) 
           นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
 
 

 

 

 

 



 

แบบ บก.01 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก�อสร�าง 
 

 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10    
2.  หน�วยงานเจ&าของโครงการ  กองช�าง  องค	การบริหารส�วนตําบลแชะ    
3.  วงเงินงบประมาณท่ีได&รับการจัดสรร 300,000  บาท   
4.  ลักษณะงานโดยสังเขป  โดยดําเนินการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช�วงท่ี 1 ขนาดกว&าง  4.00 เมตร ความ
ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช�วงท่ี 2 ขนาดกว&าง 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม�น&อยกว�า 478.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล�ทางตามสภาพ  พร&อมติดต้ังป@ายประชาสัมพันธ	และ
ป@ายโครงการอย�างละ 1 ป@าย   รายละเอียดตามแบบองค	การบริหารส�วนตําบลแชะกําหนด  
5.  ราคากลางคํานวณ ณ  วันท่ี  23  กันยายน  2564  
     เปFนเงิน  292,200  บาท  (สองแสนเก&าหม่ืนสองพันสองร&อยบาทถ&วน)   
6.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
     5.1  แบบประมาณราคา  ปร.4 
     5.2  แบบสรุปประมาณราคา  ปร.5 
7.  รายชื่อคณะกรรมการการกําหนดราคากลาง 
     1. นายล&อม  แย&มสุวรรณรัตน	              ปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล              ประธานกรรมการ 
     2. นายเฉลิมชาติ แสไพศาล              ผู&อํานวยการกองช�าง                กรรมการ 
     3. นายทรงพล  เฉิดกระโทก                นายช�างโยธาอาวุโส                             กรรมการ 
 
 
 

 



 

บันทึกข�อความ 

ส�วนราชการ     งานพัสดุ  กองคลัง  องค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
ท่ี 75501/  -        วันท่ี   23  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564     
เรื่อง   ขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
เรียน      นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
 ตามมติท่ีประชุมสภาองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ  การประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 10 
สิงหาคม 2564 พิจารณาอนุมัติโครงการจ�ายเงินทุนสํารองสะสม ประจําป8งบประมาณ 2564   กองช�าง  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก�อสร&างโครงสร&างพ้ืนฐาน  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร&าง  ค�าก�อสร&าง สิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10   โดยดําเนินการ
ก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช�วงท่ี 1 ขนาดกว&าง  4.00 เมตร ความยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช�วงท่ี 2 
ขนาดกว&าง 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม�น&อยกว�า 478.00 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกไหล�ทางตามสภาพ  พร&อมติดต้ังป@ายประชาสัมพันธ	และป@ายโครงการอย�างละ 1 ป@าย   รายละเอียด
ตามแบบองค	การบริหารส�วนตําบลแชะกําหนด งบประมาณ  300,000  บาท  ราคากลาง  292,200  บาท นั้น 
              ตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม  2555 สรุปว�า ให&ส�วนราชการองค	กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานอ่ืนของรัฐต&องถือปฏิบัติต้ังแต�วันท่ี 17  เมษายน 2555  หลักเกณฑ	การคํานวณราคากลาง
ก�อสร&างของทางราชการตามท่ีได&ทบทวนและปรับปรุงใหม�นี้ 
              เห็นควรแต�งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ดังนี้ 
 1. นายล&อม  แย&มสุวรรณรัตน	    ตําแหน�ง ปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล   ประธานกรรมการ 
              2. นายเฉลิมชาติ แสไพศาล       ตําแหน�ง ผู&อํานวยการกองช�าง                   กรรมการ 
              3. นายทรงพล  เฉิดกระโทก      ตําแหน�ง นายช�างโยธาอาวุโส          กรรมการ 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากอนุมัติโปรดลงนามคําสั่งท่ีเสนอมาพร&อมนี้ 
 
                 (ลงชื่อ)...................................นักวิชาการพัสดุ    (ลงชื่อ).................................ผู&อํานวยการกองคลัง 
                    (นางสาวสุภาภรณ	  เล็กกระโทก)                 (นางณักษ	ลภัส  เข็มเพชรจรัส) 

 
 -  เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 
 
                             (ลงชือ่)........................................ปลัดองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
                                        (นายล&อม  แย&มสุวรรณรัตน	) 
 
 (       ) อนุมัติ                   (       ) ไม�อนุมัติ          
                                                                                            
                                (ลงชื่อ)............................................. 
                                              (นางสาวจารุภา  กําเนิดพันธุ	) 
                                                               นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 



 

บันทึกข�อความ 

ส�วนราชการ     องค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 

ท่ี นม 75501/  -    วันท่ี   23  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564     

เร่ือง   การกําหนดราคากลาง 
เรียน      นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
 ตามท่ี  ข&าพเจ&าได&รับมอบหมายให&เปFนคณะกรรมการในการกําหนดราคากลาง โครงการก�อสร&างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10   โดยดําเนินการก�อสร&างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ช�วงท่ี 1 ขนาดกว&าง 4.00 เมตร ความยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช�วงท่ี 2 ขนาดกว&าง 3.00 เมตร 
ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม�น&อยกว�า 478.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล�ทาง
ตามสภาพ  พร&อมติดต้ังป@ายประชาสัมพันธ	และป@ายโครงการอย�างละ 1 ป@าย   รายละเอียดตามแบบองค	การบริหาร
ส�วนตําบลแชะกําหนด งบประมาณ  300,000  บาท  ราคากลาง  292,200  บาท  นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ได&ตรวจสอบราคาแล&ว  ปรากฏว�าเปFนราคาท่ีมีความเหมาะสม   จึง
เห็นควรใช&ราคานี้เปFนราคากลาง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

     (นายล&อม  แย&มสุวรรณรัตน	)             (นายเฉลิมชาติ  แสไพศาล)        (นายทรงพล  เฉิดกระโทก) 
          ปลัดองค	การบริหารส�วนตําบล                ผู&อํานวยการกองช�าง                นายช�างโยธาอาวุโส    
 
    
    
  อนุมัติ 
 
  (ลงชื่อ) 
  (นางสาวจารุภา  กําเนิดพันธุ	) 
  นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 



 
 
 

คําสั่งองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
ท่ี   377/2564 

เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
…………………………… 

 

  อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 6  กุมภาพันธ	  พ.ศ.  2550  เรื่องการแต�งต้ัง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง องค	การบริหารส�วนตําบลแชะ จึงขอแต�งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
โครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10   โดยดําเนินการ
ก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช�วงท่ี 1 ขนาดกว&าง  4.00 เมตร ความยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช�วงท่ี 2 
ขนาดกว&าง 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม�น&อยกว�า 478.00 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกไหล�ทางตามสภาพ  พร&อมติดต้ังป@ายประชาสัมพันธ	และป@ายโครงการอย�างละ 1 ป@าย   รายละเอียด
ตามแบบองค	การบริหารส�วนตําบลแชะกําหนด งบประมาณ  300,000  บาท  ราคากลาง  292,200  บาท  ดังนี้ 

 1.นายล&อม  แย&มสุวรรณรัตน	    ตําแหน�ง   ปลัด อบต.   ประธานกรรมการ 
 2.นายเฉลิมชาติ  แสไพศาล    ตําแหน�ง   ผู&อํานวยการกองช�าง  กรรมการ 
 3.นายทรงพล  เฉิดกระโทก            ตําแหน�ง  นายช�างโยธาอาวุโส  กรรมการ 

 ขอให&คณะกรรมการท่ีได&รับการแต�งต้ังปฏิบัติหน&าท่ีให&เปFนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี  ลงวันท่ี  6  
กุมภาพันธ	  พ.ศ.  2550  ให&เปFนไปตามกฎหมาย  และระเบียบของทางราชการโดยเคร�งครัด  หากมีข&อขัดข&อง
ประการใดให&รายงานข&าพเจ&าโดยด�วน 

 ท้ังนี้  ต้ังแต�วันท่ี   23  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

        สั่ง  ณ  วันท่ี   23  เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2564 
 

 (ลงชื่อ)............................................... 
      (นางสาวจารุภา  กําเนิดพันธุ	)               
          นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 



 

 

บันทึกการต�อรองราคา 

   วันท่ี    กันยายน 2564 
 เรียน   นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
 ตามท่ี     บริษัท  ปIยราชขนส�ง จํากัด   ได&เสนอราคาต�อองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ     เพ่ือดําเนินการ
โครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10   โดยดําเนินการ
ก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช�วงท่ี 1 ขนาดกว&าง 4.00 เมตร ความยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช�วงท่ี 2 
ขนาดกว&าง 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม�น&อยกว�า 478.00 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกไหล�ทางตามสภาพ  พร&อมติดต้ังป@ายประชาสัมพันธ	และป@ายโครงการอย�างละ 1 ป@าย   รายละเอียด
ตามแบบองค	การบริหารส�วนตําบลแชะกําหนด งบประมาณ  300,000  บาท  ราคากลาง  292,200  บาท ตามใบ
เสนอราคาลงวันท่ี   9 กันยายน 2564  เสนอราคาเปFนเงินท้ังสิ้น  489,400  บาท  (สี่แสนแปดหม่ืนเก&าพันสี่ร&อยบาท
ถ&วน) 
 เจ&าหน&าท่ีได&ต�อรองราคากับผู&เสนอราคารายนี้แล&ว   ปรากฏว�า 
       � ขอยืนราคาเดิม 
       � ยินยอมลดราคาลง   คงเหลือ       -     บาท 
 ท้ังนี้  ข&อเสนออ่ืน ๆ ผู&เสนอราคายังคงให&ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล�าวข&างต&น  พร&อมกันนี้จึงให&ผู&เสนอราคา
ลงชื่อไว&เปFนหลักฐาน 
   (ลงชื่อ)                                             ผู&เสนอราคา/ผู&รับมอบอํานาจ
                   (นางสาวจงกล  ภูมิสูง) 
                 ตําแหน�ง  ผู&จัดการบริษัท 
   (ลงชื่อ)                                             ผู&ต�อรองราคา  
                (นายเฉลิมชาติ  แสไพศาล) 
                    ผู&อํานวยการกองช�าง 
เรียน  นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
 เม่ือวันท่ี   9 กันยายน 2564   เจ&าหน&าท่ีได&ต�อรองราคากับ     ห&างหุ&นส�วนจํากัด  จักราชคอนกรีต   .เพ่ือ
ดําเนินการ   โครงการก�อสร&างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ&านนางไข�  แย&มกระโทก บ&านดอนสง�างาม หมู� 10    
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด&วยการจัดซ้ือจัดจ&างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เห็นควร 
จัดจ&างเปFนจํานวนเงินท้ังสิ้น 489,400  บาท  (สี่แสนแปดหม่ืนเก&าพันสี่ร&อยบาทถ&วน) 

  (ลงชื่อ)                           เจ&าหน&าท่ี (ลงชื่อ)                            หัวหน&าเจ&าหน&าท่ี 
  (นางสาวสุภาภรณ	  เล็กกระโทก)       (นางณักษ	ลภัส  เข็มเพชรจรัส) 
             นักวิชาการพัสดุ             ผู&อํานวยการกองคลัง 
 
    -  ทราบ 

         (ลงชื่อ)                                     .  (ลงชื่อ)                                     . 
       (นายล&อม  แย&มสุวรรณรัตน	)                (นางสาวจารุภา  กําเนิดพันธุ	) 
                         ปลัดองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ              นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแชะ 
           
 

 
 

 


