รายงานการประชุมคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่3 ถนนลาดยางบ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ
แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง
ตาบลพระเสาร์ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
เป็นเงิน 2,832,000.-บาท(-.สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)จานวน ๑ โครงการ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
..................................................................................
ผู้มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

๑

นายสมาน สีตะโกเพชร

ผู้อานวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๒

นายอมร ลีลา

นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

๓

นางสาวสุพาพร สุรสรณ์

จพง.จัดเก็บรายได้

กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น.
นายสมาน สีตะโกเพชร ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการกาหนด
ราคากลาง เป็นประธานการประชุมดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
แนะนาคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๓.๑ ตามคาสั่ง อบต.พระเสาร์ ที่ 197/2564 ลว 3 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่3 ถนนลาดยางบ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยก
ขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง ตาบลพระเสาร์ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นเงิน
2,832,000.-บาท (-.สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน.-) จานวน ๑ โครงการ

๒.โดยมีหลักเกณฑ์/...
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โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการ
๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา
๓. ตามหนังสือ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลว ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการ
ถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้
1.คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้กาหนดราคา 2,921,414.54(-.สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่
ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์.-) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยางบ้านโนนยาง-ไป
บ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง ตาบลพระเสาร์ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน ๑ โครงการ กาหนด
ระยะเวลาในการยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา ๑2.๐๐ น.
(ลงชื่อ).......................สุพาพร........................ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวสุพาพร สุรสรณ์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)..........................สมาน.............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมาน สีตะโกเพชร)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
ที่ ยส ๗๖๗๐๒ /
วันที่ 16 กันยายน ๒๕๖4
เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง
หมู่ที่3 ถนนลาดยางบ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
เรื่องเดิม
๑. ตามที่ได้รับงบประมาณตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่3 ถนนลาดยาง
บ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร งบประมาณ 2,832,000.-บาท (-.สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน.-) นั้น
ข้อพิจารณา
2.ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง
หมู่ที่ 3 ถนนลาดยาง บ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นเงิน 2,921,414.54(-.สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสี่
สตางค์.-) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
เป็นเงิน 2,832,000.-บาท (-.สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน.-) จานวน ๑ โครงการ นั้น
ข้อกฎหมาย
๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา
๒.ตามหนังสือ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลว ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการ
ถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อพิจารณา
คณะกรรมการได้กาหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง
หมู่ที่ 3 ถนนลาดยาง บ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง
อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นเงิน 2,921,414.54(-.สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสี่
สตางค์.-) กาหนดระยะเวลาในการยืนราคา 30วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา
คณะกรรมการกาหนดราคากลางขอรายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางที่ได้กาหนดไว้
เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

๒.-ข้อเสนอ/...

-๒ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)...................สมาน...........................ประธานกรรมการ
(นายสมาน สีตะโกเพชร)
(ลงชื่อ).....................อมร.........................กรรมการ
(นายอมร ลีลา)
(ลงชื่อ)...................สุพาพร..........................กรรมการ
(นางสาวสุพาพร สุรสรณ์)
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
.................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)................พิทักษ์...........................
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
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ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ..............................................................................................................
(ลงชื่อ).......................พิทักษ์....................................
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์

บันทึกคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ๒๕๖4 เวลา 09.๐๐ น. คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้กาหนดราคา ตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยาง บ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไป
ดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นเงิน 2,921,414.54(-.สองล้าน
เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์.-) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นเงิน 2,832,000.-บาท (-.สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพัน
บาทถ้วน.-) จานวน ๑ โครงการ นั้นกาหนดระยะเวลาในการยืนราคา 30วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย ระยะเวลาก่อสร้าง
90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กาหนดไว้ เพื่ อดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต่อไป

(ลงชื่อ)..................สมาน.........................ประธานกรรมการ
(นายสมาน สีตะโกเพชร)
(ลงชื่อ).....................อมร.........................กรรมการ
(นายอมร ลีลา)
(ลงชื่อ)..................สุพาพร........................กรรมการ
(นางสาวสุพาพร สุรสรณ์)
เห็น.......................................................

(

(ลงชื่อ)......................พิทักษ์...............................
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน

)อนุมัติ

(

)ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).........................พิทักษ์............................
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์

ที่ ยส ๗๖๗๐๓/

วันที่ 16 กันยายน ๒๕๖4

เรื่อง ขออนุมัติกาหนดราคากลาง
.................................................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคา
กลาง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ ขออนุมัติกาหนดราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยาง บ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นเงิน 2,921,414.54(-.สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่
บาทห้าสิบสี่สตางค์.-) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นเงิน 2,832,000.-บาท (-.สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน.-) จานวน ๑ โครงการ
นั้นกาหนดระยะเวลาในการยืนราคา 30วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา ตามเอกสาร ดังแนบ เพื่อดาเนินการประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และของกรมบัญชีกลางต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ

สมาน
(นายสมาน สีตะโกเพชร)
ผู้อานวยการกองช่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
-------------------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ มีความประสงค์จะดาเนินการ ตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยาง บ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นเงิน 2,921,414.54(-.สองล้านเก้าแสนสองหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสี่สตางค์.-) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นเงิน 2,832,000.-บาท (-.สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน.-) จานวน ๑
โครงการ นั้นกาหนดระยะเวลาในการยืนราคา 30วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยาง บ้านโนนยาง-ไป
บ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมืองอาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,832,,๐๐๐ บาท
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยาง บ้าน
โนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร
๔.ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖4 เป็นเงิน ......2,921,414.54....... บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนยาง หมู่ที่ 3 ถนนลาดยาง
บ้านโนนยาง-ไปบ้านหนองตุ แยกขวามือไปดอนนกยุง เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเมือง อาเภอมหาชนะชัย
จังหวัดยโสธร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๖.๑ นายสมาน สีตะโกเพชร
๖.๒ นายอมร ลีลา
๖.๓ นางสาวสุพาพร สุรสรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4
พิทักษ์
(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์ ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเสาร์

