บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
ที่ อน 74502.04 / 12
วันที่ 27 ธันวาคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาบลห้วยแห้ง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
อ้างถึงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง ที่ 540 / 2560
ลงวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการจัดซื้อทาข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และมาตรา 103/8 ได้กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ สั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้าง
ออกแบบการจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือการใช้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นั้น
ด้วย คณะกรรมการกาหนดราคา ได้ประชุมกาหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งกาหนด
ในการนี้ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง จึงมีมติเห็นชอบเพื่อพิจารณากาหนดราคากลาง ตามโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ราคากลาง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 76,000.- บาท (- เจ็ดหมืน่ หกพันบาทถ้วน -) รายละเอียดตามบัญชีราคากลางแนบท้ายบันทึก
ประชุมนี้ ดังรายการตามแบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา (ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตใิ ห้ความเห็นชอบต่อไป
(ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
(นายสมบัติ บุญมาก)
ผู้อานวยการกองช่าง อบต.หูช้าง
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นางรัชภร คงเพชรศักดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นางสายฝน คณทา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
/- เห็นควร…..

-2- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป
(ลงชื่อ)…………………………………….…….……..เจ้าพนักงานพัสดุผู้รายงาน
(นางสาวขวัญใจ พิมพขันธ์)
- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป
(นางสาวยุภาภรณ์ ชวดเปีย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
- เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางดังกล่าวต่อไป
( นางพัชรี ธัญญเจริญ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- พิจารณาแล้ว
- อนุมัติราคากลาง
( / ) เห็นชอบ (

) ไม่เห็นชอบ

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

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งกาหนด จานวน 1 โครงการ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน

76,000.- บาท

3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
งานถนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรด จานวน 492 ลบ.ม.
งานจ้างเหมารถแบ็คโฮว์ จานวน 10 ชั่วโมง
4. ราคากลางคานวณ ณ. วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 76,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายสมบัติ บุญมาก
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.2 นางรัชภร คงเพชรศักดิ์ ตาแหน่ง กรรมการกาหนดราคากลาง
6.3 นางสายฝน คณทา
ตาแหน่ง กรรมการกาหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
(นายสมบัติ บุญมาก)
ผู้อานวยการกองช่าง อบต.หูช้าง
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นางรัชภร คงเพชรศักดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นางสายฝน คณทา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งกาหนด จานวน 1 โครงการ
…………………………………………………………………………..……….
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา
103/7 วรรคหนึ่ง ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการจัดซื้อทาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้และมาตรา 103/8 ได้กาหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้
เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
ตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท
ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบการจ้างที่ปรึกษา
การจ้างหรือการใช้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้ดาเนินการกาหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้งกาหนด
จานวน 1 โครงการเรียบร้อยแล้ว เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 76,000.- บาท ( - เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน - )
จึงควรประกาศเผยแพร่ให้ทราบด้วยทัว่ กัน
ประกาศ ณ. วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายญวน ปานาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแห้ง

