
 

    รายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก 4029  

 วงเงินงบประมาณ 2,121,000.-บาท 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วงเงินงบประมาณ 2,121,000.-บาท 
                                                 วันที่  12   พฤศจิกายน   ๒๕64  เวลา  09.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

......................................................................... ......... 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชิราวุธ        วิรุณพันธ์   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                         ประธานกรรมการ 

๒ นางนุสรา          ค าแพง ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

๓ นางสาวสุพาพร  สุรสรณ์ จพง.จัดเก็บรายได้  กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี   - 
เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 

นายชิราวุธ    วิรุณพันธ์    ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ในฐานะประธานกรรมการก าหนดราคากลาง                             
เป็นประธานการประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  แนะน าคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

            -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

          ๓.๑ ตามค าสั่ง อบต.พระเสาร์ ที่ 253/2564 ลว 27 ตุลาคม 2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง 

ทช.ศก4029 รายละเอียดดังนี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนา0.15 เมตร มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,960 
ตารางเมตร ค่าพิกัด E= 104.131889 N= 15.575417 ตามแบบ อบต.ก าหนดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 2,121,000.-บาท    
(-.สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-) 

 
                                                                                                                  ๒.โดยมีหลักเกณฑ์/... 
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          โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้                                                                                                                         
          ๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ 
          ๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา 

          ๓. ตามหนังสือ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลว ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

          1.คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ได้ก าหนดราคา 2,195,560.72.-บาท(-.สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้า
ร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์.-)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวงจันทร์-สามแยก
ถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก 4029 รายละเอียดดังนี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนา0.15 เมตร มีพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร ค่าพิกัด E= 104.131889 N = 15.575417  ตามแบบ อบต.ก าหนด  ก าหนด
ระยะเวลาในการยืนราคา 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา   
           ๒. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  

  -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา  10.๐๐ น. 

        (ลงชื่อ).........................สุพาพร.....................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   ( นางสาวสุพาพร  สุรสรณ์) 
                                             ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 

          
 

          (ลงชื่อ).........................ชิราวุธ..............................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายชิราวุธ    วริุณพันธ์  ) 
                                               ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                        
 
 
 
 



                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์                      
ที่  ยส ๗๖๗๐๒ /                   วันที่   12 พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
เรื่อง  รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวง
จันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก4029 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 

                    เรื่องเดิม   
              
                   ๑. ตามที่ได้รับงบประมาณตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวงจันทร์ -

สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก4029รายละเอียดดังนี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนา0.15 เมตร มีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร ค่าพิกัด E= 104.131889 N= 15.575417 ตามแบบ อบต.ก าหนด วงเงิน
งบประมาณ 2,121,000.-บาท (-.สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-) นั้น 

ข้อพิจารณา 

 ๒.  ตามข้อ ๑ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานาง 
จวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก4029รายละเอียดดังนี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนา0.15 เมตร 
มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตรเป็นเงิน 2,195,560.72.-บาท (-.สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้า
ร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์.-) 
  ข้อกฎหมาย 
          ๑. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าเสื่อมราคา 

          ๒.ตามหนังสือ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลว ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการ
ถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

  ข้อพิจารณา 

                 คณะกรรมการได้ก าหนดราคากลางตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวงจันทร์-
สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก4029รายละเอียดดังนี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนา0.15 เมตร มีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร ค่าพิกัด E= 104.131889 N= 15.575417  ตามแบบ อบต.ก าหนด   
เป็นเงิน 2,195,560.72.-บาท(-.สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์. -)  ก าหนด
ระยะเวลาในการยืนราคา 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
คณะกรรมการก าหนดราคากลางขอรายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางที่ได้ก าหนดไว้ เป็นราคากลางใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป 
 
                        

๒.-ข้อเสนอ/... 

 

 



-๒- 

                      ข้อเสนอ 

                        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

 

         (ลงชื่อ).....................ชริาวุธ......................ประธานกรรมการ 
                                                        (นายชิราวธุ        วิรุณพันธ์  ) 
                  
                                                     

(ลงชื่อ).....................นสุรา.........................กรรมการ 
                                (นางนุสรา ค าแพง) 
                    
                  

(ลงชื่อ)....................สุพาพร.........................กรรมการ 
             (นางสาวสุพาพร  สุรสรณ์) 
 

 ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์
.............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 

                                                     (ลงชื่อ)..................พิทักษ.์............................ 
                                                              (นายพิทักษ์  โสระมรรค) 
                                          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 
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ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 

(    ) อนุมัติ 
(    ) ไม่อนุมัติ  เพราะ..................................................................................................... ......... 

 
 

(ลงชื่อ)........................พิทักษ.์.................................. 
                                                            (นายพิทักษ์  โสระมรรค) 
                                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

บันทึกคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

วันที่    12   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 

เมื่อวันที่   12 พฤศจิกายน   ๒๕๖4  เวลา 09.๐๐ น.  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ได้ก าหนด
ราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวงจันทร์ -สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก
4029รายละเอียดดังนี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนา0.15 เมตร มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,960 ตาราง
เมตร ค่าพิกัด E= 104.131889 N= 15.575417 เป็นเงิน 2,195,560.72.-บาท(-.สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้า
พันห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์.-) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  วงเงินงบประมาณ 2,121,000.-บาท (-.สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-) 
ก าหนดระยะเวลาในการยืนราคา 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา     

  พร้อมนี้  ขอส่งมอบราคากลางที่ได้ก าหนดไว้  เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต่อไป 

 

     (ลงชื่อ)...................ชิราวธุ.......................ประธานกรรมการ 
     (นายชิราวุธ   วิรุณพันธ์  ) 

 

                 (ลงชื่อ)..................นุสรา............................กรรมการ 
                              (นางนุสรา ค าแพง) 
 

                     (ลงชื่อ).................สุพาพร .........................กรรมการ 
                         (นางสาวสุพาพร  สุรสรณ์) 

       เห็น.......................................................            (       )อนุมัติ     (       )ไม่อนุมัติ 

  
        (ลงชื่อ)..................พิทักษ.์.................................                  (ลงชื่อ).......................พิทักษ.์............................. 
                   (นายพิทักษ์  โสระมรรค)                                               (นายพิทักษ์  โสระมรรค)  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   รักษาราชการแทน      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   รักษาราชการแทน                                  
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 
 
 
 
 
 



 

                                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์                      
ที่   ยส ๗๖๗๐๓/     วันที่   12 พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
เรื่อง    ขออนุมัติก าหนดราคากลาง 
............................................................................................................................. .................................... 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 

  ตามท่ี คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคา
กลาง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่   ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้น 

                    บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ ขออนุมัติก าหนดราคา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก4029รายละเอียดดังนี้ กว้าง 4 เมตร ยาว 990 
เมตร หนา0.15 เมตร มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร ค่าพิกัด E= 104.131889 N= 15.575417 
เป็นเงิน 2,195,560.72.-บาท(-.สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์.-) เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 2,121,000.-บาท 
(-.สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-) ตามเอกสาร ดังแนบ เพ่ือด าเนินการประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และของกรมบัญชีกลางต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ 
 
 

 
 
    ลงชื่อ                ชิราวธุ     

                                                          (นายชิราวุธ    วริุณพันธ์) 
                    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                        

                                                                                                                                                                                  
 
                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์         
                             เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง                                                                                                                                                                             

-------------------------------- 
        ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  มีความประสงค์จะด าเนินการ  ตามโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก4029รายละเอียดดังนี้ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร หนา0.15 เมตร มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,960 ตารางเมตร ค่าพิกัด E= 
104.131889 N= 15.575417 เป็นเงิน 2,195,560.72.-บาท(-.สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาท
เจ็ดสิบสองสตางค์.-) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วงเงินงบประมาณ 2,121,000.-บาท(-.สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-) จ านวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง 
ทช.ศก4029 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   2,121,000 บาท   

๓.ลักษณะงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวงจันทร์-สามแยกถนนลาดยางทางหลวง 
ทช.ศก4029 

๔.ราคากลางค านวณ ณ วันที่  12 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน ......2,195,560.72....... บาท 

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากนานางจวงจันทร์-สามแยก
ถนนลาดยางทางหลวง ทช.ศก4029  

๖.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๖.๑ นายชิราวธุ          วิรุณพันธ์  
 ๖.๒ นางนุสรา            ค าแพง 
 ๖.๓ นางสาวสุพาพร     สุรสรณ์   

 
    ประกาศ    ณ    วันที่  12  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                                                   พิทักษ์ 

(นายพิทักษ์  โสระมรรค) 
                                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์  ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ 
 



 


