
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ........องค์การบริหารส่วนต าบลตูม.................................................................... 
ที่...............……………...............................วันที่...15  มกราคม  2562...................... 
เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท ารูปแบบรายการก่อสร้าง 

 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 เรื่องเดิม 

 อ้างถึงบันทึกข้อความกองช่าง  ลงวันที่   8  มกราคม  2562  เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการหมวด
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2562  จ านวน  2  โครงการ  
 ข้อเท็จจริง 

          โครงการก่อสร้าง  จ านวน  2  โครงการดังกล่าว  ต้ังอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุ่งเสาธง  หมู่ที่  5  (สายบ้านป่าปะคาบ-ถนนสาย
ชลประทาน)  รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  270  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานเลขที่  ทถ.นม.01-
201  พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานเลขที่  ทถ.นม.03-102  งบประมาณ  160,000  
บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่  6  (สายหลังบ้านนายประทวน)  
รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  36  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  144  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี  ทถ.นม.01-201  พร้อมป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐานเลขที่  ทถ.นม.03-102  งบประมาณ  83,000  บาท  (แปดหมื่น
สามพันบาทถ้วน) 

ทั้งนี้  ก่อนที่จะด าเนินการจัดจ้างจะต้องด าเนินการจัดท าราคากลาง เพ่ือให้เป็นไปตาม  มติ
คณะรัฐมนตรี  หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และหนังสือสั่ง
การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือให้ได้ราคาที่ใกล้เคียงหรือราคาที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด  หรือราคาที่ทางราชการ
ยอมรับได้ และเกิดความเป็นธรรมกับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

๓. ระเบียบข้อกฎหมาย 



     3.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ส่วนที่ 2 การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ข้อ 21 
 

 ๔. ข้อพิจารณา   
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  หนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด  จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง  ประกอบด้วย   
    4.๑ นายบุญชอบ จรจังหรีด ผู้อ านวยการกองช่าง    ประธานกรรมการ 
  4.๒ นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ  นายช่างโยธาอาวุโส      กรรมการ 
    4.3  นายธงชัย  สิงหวิสัย  นายช่างโยธาอาวุโส      กรรมการและเลขานุการ 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในค าสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้   

                                                   

                                                     (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
     เจ้าหน้าที่ 

 
เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง                                             เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

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

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

               (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)                                            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
            หวัหน้างานเจ้าหน้าที่                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

                          ค าสั่ง นายก อบต.ตูม (  )  อนุมัติ 
     (  )  ไม่อนุมตัิ  เพราะ............................................................. 

 
 

                                 (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

ที ่ 24/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท ารูปแบบรายการก่อสร้าง 

                   
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความประสงค์จะด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุ่งเสาธง  หมู่ที่  5  (สายบ้านป่าปะคาบ – ถนนสายชลประทาน)  ต าบลตูม อ าเภอ
ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่  6  (สาย
หลังบ้านนายประทวน)  ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ข้อ  21   จึงขอแต่งตั้ง
รายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการก าหนดราคากลาและจัดท ารูปแบบรายการก่อสร้าง  

 
 
 

 
๑. นายบุญชอบ จรจังหรีด ประธานกรรมการฯ 

 
   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

 
๒. นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ กรรมการ 

 
   นายช่างโยธา 
 

 
๓. นายธงชัย สิงหวิสัย กรรมการ 

 

   นายช่างโยธาช านาญงาน 
 
 

 

อ านาจและหน้าที่ 
        ด าเนินการค านวณราคากลางงานก่อสร้างโดยถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และ
ประเมินหรือค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด และ  หลักเกณฑ์ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เช่น  การจัดท าสูตรค่าเค  แบบราคากลางตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และ 
แบบปร.4  หรือ ปร.5  หรือ  ปร. 6 แล้วแต่กรณี  และจัดท ารูปแบบรายงานก่อสร้าง ก าหนด
ราคากลาง 
 

                                                                   สั่ง ณ วันที่    15  มกราคม  2562 
 
 

                                                                         (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 



 
 

 

      บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   

ที่ 
 

วันที่     8  กุมภาพันธ์  2562 
 

   

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
               ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูมมีความประสงค์จะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
บุพระเมือง  หมู่ที่  6  (สายหลังบ้านนายประทวน)   ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจ้าง 
                   เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนน  และให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน 
 
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่  6  (สายหลังบ้านนายประทวน)  
รายละเอียด  ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  36  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
144  ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานเลขที่  ทถ.นม.01-201  พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานเลขที่  ทถ.
นม.03-102   
              ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจ านวน  83,000   บาท   
 
               ๔. วงเงินที่จะจ้าง 
                   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่  6  (สายหลังบ้านนายประทวน)   
งบประมาณตั้งไว้  83,000  บาท 
 
               ๕. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   ก าหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
               ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง 
                   ด าเนินการจ้าง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง 
หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

   



                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 
 
               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน 
 

 
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)             (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
          (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ......................................  
 
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 

             (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ที ่ 57/2562 

เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ
พระเมือง หมู่ที่ ๖ (สายหลังบ้านนายประทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
                  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลตูม มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุพระเมือง หมู่ที่ ๖ (สายหลังบ้านนายประทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น 
ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุพระเมือง หมู่ที่ ๖ 
(สายหลังบ้านนายประทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ผู้ตรวจรับพัสดุ 

 
๑. นายส ารวย กายจะโปะ ประธานกรรมการฯ 

 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

 
๒. นางสุภาวดี สิงหวิสัย กรรมการ 

 
   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
๓. นางจุไรรัตน์ ทองรอด กรรมการ 

 
   นักพัฒนาชุมชน 

 
๔. นายประสาร หุนตะคุ กรรมการ 

 
   กรรมการหมู่บ้าน 

 
๕. นายเสริม แขมพรมราช กรรมการ 

 
   ตัวแทนชุมชน 

 
อ านาจและหน้าที่  
ท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

 
ผู้ควบคุมงาน 

 
๑. นายธงชัย สิงหวิสัย ผู้ควบคุมงาน 

 
   นายช่างโยธาอาวุโส 

 
อ านาจและหน้าที่  
ควบคุมงาน 

 

  

                                                                   สั่ง ณ วันที่     8   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  

 

 
 
 
 
 



 

 

     
 
                     บันทึกข้อความ 

 

 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

   
ที่ 

 
วันที่     14  กุมภาพันธ์  2562 

    
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
    
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
    
               ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่  6  
(สายหลังบ้านนายประทวน)   ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่  
6  (สายหลังบ้านนายประทวน)   
ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา 

หจก.ว.อภินันท์ 82,500.00 82,500.00 

รวม 82,500.00 

   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง    
 
               เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               องค์การบริหารส่วนต าบลตูมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

   

 
 

(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ (ลงชื่อ)..........................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช)             (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง)  
 
(ลงชื่อ)..............................................ปลัด  อบต.ตูม 
           (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม (   )  อนุมัติ 
      (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ......................................  
 
      (ลงชื่อ)................................................นายก อบต.ตูม 

             (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 



 
บันทึกหลกัฐานการต่อรองราคา 

 
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 

 ตามท่ี  หจก.ว.อภินันท์  ได้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุพระเมือง  หมู่ที่  
6  (สายหลังบ้านนายประทวน)   ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ตูม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ซ่ึงตามใบเสนอราคาลงวันที่    14  กุมภาพันธ์  2562    เสนอราคาเป็นเงิน        
82,500.00  บาท 
 เจ้าหน้าที ่ ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว  ปรากฏว่า 
 (    )  ขอยืนราคาเดิม 
 (    )  ยินยอมลดราคาคงเหลือ...........................................................บาท 
        (..............................................................................) 
 ทั้งนี้  ข้อเสนออ่ืน ๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาท่ีกล่าวข้างต้น  พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอ
ราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้ เสนอราคา 
             (นายวีระศักดิ์  อภินันท์ตระกูล) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที ่
               (นางสาวสุกัญญา  สัญพรมราช) 
 
                                                    (ลงชื่อ)....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
 
 
-  เห็นควรอนุมัติ 

 
            (นายส ารวย  กายจะโปะ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

-          อนุมัติ 
 
 
                                                        (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 

                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลตูม 
 

 
 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุพระเมือง หมู่ที่ ๖ (สาย
หลังบ้านนายประทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ได้มโีครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ
พระเมือง หมู่ที่ ๖ (สายหลังบ้านนายประทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ก่อสร้างถนน คสล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตาราง
เมตร ตามแบบมาตฐานเลขท่ี ทถ นม ๐๑-๒๐๑ พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ นม๐๓-๑๐๒ 
จ านวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.อภินันท์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  

 
ประกาศ ณ วันที่     14    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

ภาณุพันธ์ 
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา 
www.abttoom.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abttoom.com/

