บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง กองคลัง (งานพัสดุ)
ที่ อน ๗๔๕๐๒.04 / 32
วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง จะดาเนินการกาหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน
แอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรยาว 1,050 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งกาหนด
เพื่อให้การดาเนินการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓ - ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการจัดซื้อทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคานวณ
ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และมาตรา 103/8 ได้
กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
และการคานวณราคากลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง
การจัดซือ้ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบการจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ การใช้
เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง เพื่อกาหนดราคากลางตามรูปแบบและรายละเอียด
สาหรับจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น จานวน 1 โครงการ ตามรายชื่อที่กาหนดดังนี้
1. นางพัชรี ธัญญเจริญ
2. นายสมบัติ บุญมาก
3. นางสายฝน คณทา

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง อบต.หูช้าง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวขวัญใจ พิมพขันธ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-2- ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

(นางสาวยุภาภรณ์ ชวดเปีย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล..................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..…………..

( นางพัชรี ธัญญเจริญ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
วันที่...............................................
- อนุมัติ
- พิจารณาแล้วเห็นชอบดาเนินการต่อไป

(นายญวน ปานาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
วันที่..........................................................

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ที่ 135 / ๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
……………………………………..……………….
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง จะดาเนินการกาหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนน
แอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรยาว 1,050 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งกาหนด
จานวน 1 โครงการ
เพื่อให้การดาเนินการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓ - ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการจัดซื้อทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคานวณ
ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และมาตรา 103/8 ได้
กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลาง
และการคานวณราคากลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบการจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ การใช้
เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง เพื่อกาหนดราคากลางตามรูปแบบและรายละเอียด
สาหรับจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น จานวน 1 โครงการ ตามรายชื่อที่กาหนดดังนี้
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. นางพัชรี ธัญญเจริญ
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ บุญมาก
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง อบต.หูช้าง
กรรมการ
3. นางสายฝน คณทา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดหากเกินปัญหาใดให้รีบรายงานโดยด่วน
สั่ง ณ. วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
( นายญวน ปานาง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ที่ อน 74502.04 / 33
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
อ้างถึงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ที่ 135 / 2560
ลงวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓ – ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ. ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 โดย
ในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการจัดซื้อทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และมาตรา 103 / 8 ได้กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 103 / 7 วรรคหนึ่ง
ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
สั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน
การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ การใช้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นั้น
ด้วย คณะกรรมการกาหนดราคา ได้ประชุมกาหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งกาหนด
ในการนี้ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง จึงมีมติเห็นชอบเพื่อพิจารณากาหนดราคากลาง ตามโครงการ
ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 3 เสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อย ราคากลางเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,115,000.- บาท ( - สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน - )
รายละเอียดตามบัญชีราคากลางแนบท้ายบันทึกประชุมนี้ ดังรายการตามแบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา (ปร.4)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป
(ลงชือ่ ).....................................................ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
(นางพัชรี ธัญญเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นายสมบัติ บุญมาก)
ผู้อานวยการกองช่าง อบต.หูช้าง
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นางสายฝน คณทา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
/ - เห็นควรอนุมัติ

-2- เห็นควรพิจารณาต่อไป
(ลงชื่อ)…………………………………….…….……..เจ้าพนักงานพัสดุผู้รายงาน
(นางสาวขวัญใจ พิมพขันธ์)
- เห็นควรพิจารณาต่อไป
(นางสาวยุภาภรณ์ ชวดเปีย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- เห็นควรพิจารณาต่อไป
( นางพัชรี ธัญญเจริญ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- พิจารณาแล้ว
- อนุมัติราคากลาง
( ) เห็นชอบ (

) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง
(นายญวน ปานาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
วันที่.........................................................

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย
หมู่ที่ 3 ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งกาหนด
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน

3,115,000.- บาท

3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย
หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรยาว 1,050 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
4. ราคากลางคานวณ ณ. วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 3,115,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นางพัชรี ธัญญเจริญ
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.2 นายสมบัติ บุญมาก
ตาแหน่ง กรรมการกาหนดราคากลาง
6.3 นางสายฝน คณทา
ตาแหน่ง กรรมการกาหนดราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 3
…………………………………………………………………………..……….
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓ – ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗ )
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการจัดซื้อทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคานวณราคา
กลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และมาตรา 103 / 8 ได้กาหนดให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างตามมาตรา 103 / 7 วรรคหนึ่งทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการ
คานวณราคากลางต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 103 / 8 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงานการจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ การใช้เงินทุนสนับสนุน
เพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้ดาเนินการกาหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก ช่วงบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรยาว 1,050 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 5 ซม.
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
กาหนด จานวน 1 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3,115,000.- บาท (-สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
จึงควรประกาศเผยแพร่ให้ทราบด้วยทั่วกัน
ประกาศ ณ. วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายญวน ปานาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง

