
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
ที่               วันที่  17  เดือนมกราคม   พ.ศ.๒๕63 
เรื่อง     แต่งตั งคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
  เรื่องเดิม 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  4  ครั งที่  1  ประจ้าป ี 
2562  เมื่อวันศุกร์  ที่  13  ธันวาคม  2562  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบภูเขาถ ้า  หมู่ที่  6  
ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามบันทึกการประชุมที่แนบมาด้วยแล้ว 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ

ประสงค์จะด้าเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบภูเขาถ ้า  หมู่ที่  6  ต้าบลถ ้าพรรณรา  
อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  
ระยะทาง  86.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื นที่หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  
430.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด  งบประมาณ 298,000.- บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

เพ่ือให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
1) พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  มาตรา  8  การ

จัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้อง
สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ 

2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
ข้อ  21  วรรค  3  ในการจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั งคณะกรรมการขึ นมาคณะคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท้าแบบรูปรายการก่อสร้าง หรือจะด้าเนินกาจ้างตามความในหมวด  4  งานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

3) มติหลักเกณฑ์การค้านวณราคากลาง  เพ่ือให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมติหลักเกณฑ์การ
ค้านวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการ 
ตุลาคม 2560  ตามมติหลักเกณฑ์การค้านวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคา
กลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560 

ข้อเสนอ 
เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีจึงขออนุมัติแต่งตั งบุคคลที่มีรายชื่อและต้าแหน่ง

ดังต่อไปนี เป็นคณะกรรมการก้าหนดราคากลางโครงการตามรายละเอียด  ดังนี    
1) นายสุทธิวงศ์       สวัสดิวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ประธานกรรมการ 
2) นายจิรศักดิ์        แก้วคุ้มภัย ผู้อ้านวยการกองช่าง  กรรมการ 
3) นางสาวสุดาทิพย์  ไกรสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช้านาญการ กรรมการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 (ลงชื่อ)                          นักวิชาการพัสดุ  
           (นางสาวอุไรวรรณ   สวัสดี) 

ความเห็นหัวหน้า/... 



-2- 
 

 -  ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ …………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………….. 
 
      (ลงชื่อ)     

                                                  (นางกาญจนา           สโมสร)     
        ผู้อ้านวยการกองคลัง 

 
 

 -  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา………………………………………………………………… 
               ……………………………………………………………….. 
 
     (ลงชื่อ) 
             (นายสุทธิวงศ์      สวัสดิวงศ์) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
       พิจารณาแล้ว   (   )  อนุมัติ  
       (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ................................................................. 

 
(ลงชื่อ) 
            (นายโสภณ        ผสม) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
  วันที่ ..................................................         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-ส้าเนาคู่ฉบับ- 
 
 

 ค้าสั่งองค์การบริหารสว่นต้าบลถ ้าพรรณรา 
ที่   44/๒๕63 

เรื่อง    แต่งตั งคณะกรรรมการก้าหนดราคากลาง 
............................................................... 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา จะด้าเนินการจัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายเลียบภูเขาถ ้า  หมูท่ี่  6  ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท้าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  86.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื นที่หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  430.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด   

  เพ่ือให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยดี จึงอาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมติหลักเกณฑ์การค้านวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อ
เหลี่ยม คณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการตุลาคม 2560 แต่งตั งบุคคลเป็นคณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง  ดังนี  

1) นายสุทธิวงศ์       สวัสดิวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ประธานกรรมการ 
2) นายจิรศักดิ์        แก้วคุ้มภัย ผู้อ้านวยการกองช่าง  กรรมการ 
3) นางสาวสุดาทิพย์  ไกรสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช้านาญการ กรรมการ 

  ให้คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  มีอ้านาจหน้าที่ค้านวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้อง  ตามมติ
หลักเกณฑ์การค้านวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียน
ผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560  แล้วน้าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราพิจารณาก่อนการจัดจ้าง 

  ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่    17    เดือนมกราคม    พ.ศ.๒๕63 

 

(นายโสภณ      ผสม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

เร่ือง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 
............................................... 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา มีความประสงค์จะด้าเนินการจัดจ้างจ้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบภูเขาถ ้า  หมู่ที่  6  ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  86.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื นที่หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  430.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด    

วงเงินงบประมาณ   298,000.-  บาท 
ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั งนี คือ    298,000.- บาท 

               รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี  

   ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดอืนมกราคม    พ.ศ.๒๕63 

  

 
                 (ลงชื่อ) 

         (นายโสภณ      ผสม) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
1. ชื่อโครงการ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบภูเขาถ ้า  หมู่ที่  6     

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  298,000.- บาท 

4.  ลักษณะงาน(โดยสังเขป)   
โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร   
ระยะทาง  86.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร   
ตามสภาพพื นที่หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  430.00  ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด   

5. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่     21    มกราคม   2563 
    เป็นเงิน   298,000.- บาท 
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  298,000.- บาท 

6. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1 คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 
    5.2 ....................................................  
    5.3 ....................................................  
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

7.1  นายสุทธิวงศ ์ สวัสดิวงศ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล           ประธานกรรมการ      
    7.2 นายจิรศักดิ ์ แก้วคุ้มภัย ผู้อ้านวยการกองช่าง   กรรมการ 
    7.3  นางสาวสุดาทิพย์  ไกรสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช้านาญการ     กรรมการ 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-ส ำเนำคู่ฉบบั- 
 

ที ่ นศ  76102/                          ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 อ้าเภอถ ้าพรรณรา นศ ๘๐๒๖๐ 

                                                                           มกราคม   2563 

เรื่อง   ขอเชิญเสนอราคา 

เรียน    

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายละเอียดพัสดุ/ขอบเขตของงานและการยื่นข้อเสนอ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา มีความประสงค์จะด้าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบภูเขาถ ้า  หมู่ที่  6  ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  86.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื นที่หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  430.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยมีรายละเอียดดังนี  

1.  รายการพัสดุที่ต้องซื อ/จ้าง  ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 
2. วงเงินงบประมาณ   298,000.- บาท 
3. ราคากลาง   298,000.-  บาท 
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

- เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างดังกล่าว 
- ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลจากการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

- ผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า  50%  ของราคากลางโครงการดังกล่าว 
5.  เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้าอเสนอครั งนี   จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

 
ก้าหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่  .........................................  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.   

ณ  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 
ทั งนี   รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเสนอราคาดังกล่าว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายโสภณ     ผสม) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
ส่วนการคลัง(งานพัสดุ) 
โทร.075-306258 



บันทึกการต่อรองราคาของเจ้าหน้าที่กับผูร้ับจ้าง 

                                                                               วันที่     เดือนมกราคม   พ.ศ.2563 
                                                                            ณ    องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

ในวันนี   เวลา 15.30  น. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา    ได้ท้าการติดต่อ  
กับ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  น้อมอุบล  ก่อสร้าง  โดยนายวุชธา  พรหมดนตรี ผู้มีอ้านาจ  เลขท่ี 555/8  หมู่ที่  6  ต้าบล
บ้านท่ายาง  อ้าเภอท่ายาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตกลงจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบ
ภูเขาถ ้า  หมู่ที่  6  ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  86.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  
ตามสภาพพื นที่หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  430.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา
ก้าหนด   ปรากฏผลโดยมีรายละเอียดดังนี  เสนอราคา  (ตามรายละเอียดใบเสนอราคา)  เป็นเงนิ  362,000.-  บาท  
(สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
   ทั งนี ได้ท้าการต่อรองราคากับผู้เสนอราคา  ผลปรากฏว่า    

  [    ]  ขอยืนราคาเดิม []  ยินยอมลดราคาลง เหลือ   359,000.-   บาท   
  ทั งนี    เจ้าหน้าที่พัสดุได้ชี แจงเกี่ยวกับการท้าสัญญา พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่จะต้อง
ปฏิบัติ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    ให้ผู้เสนอ
ราคาทราบโดยตลอดแล้ว  จึงให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

          (ลงชื่อ).............................................เสนอราคา 
                                                                () 

                       (ลงชื่อ)...............................................นักวิชาการพัสดุ 
                                                                (นางสาวอุไรวรรณ  สวัสดี) 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  

- ข้าพเจ้านักวิชาการพัสดุ  ได้ด้าเนินการต่อรองราคากับผู้รับจ้าง  และทางผู้รับจ้างยินยอมลดราคา
เป็น  359,000.-  บาท    

- จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 (ลงชื่อ)....................................................นักวิชาการพัสดุ 

                                              (นางสาวอุไรวรรณ         สวัสดี) 
ความเห็น.......................................................                        ความเห็น...... ....................................................... 

         (ลงชื่อ)..........................................                        (ลงชื่อ) .......................................... ........       
               (นางกาญจนา    สโมสร)                                     (นายสุทธิวงศ์       สวัสดิวงศ์)                        
                 ผู้อ้านวยการกองคลัง                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา    

 พิจารณาแล้ว   [   ] อนุมัติจัดจ้างตามราคาหลังการต่อรอง            
[   ] ไม่อนุมัติ  เพราะ......................................................... 
 

                                         (ลงชื่อ)..........................................ผูส้ั่งจ้าง 
                                                               (นายโสภณ       ผสม) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
                                                         วันที่     เดอืนมกราคม   พ.ศ.2563 
 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบภูเขาถ ้า  หมู่ที่  6  ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  86.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื นที่หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  430.00  ตารางเมตร  

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด 

 

รายละเอยีดประกอบ 

แบบป้ำยมำตรฐำนส ำหรบัโครงกำรขององคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

 ๒.๔๐  เมตร 

 

โครงการกอ่สรา้งของ อบต. ถ ้าพรรณรา 

 

 ช่ือโครงการ ก่อสรำ้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  สำยเลยีบภเูขำถ ำ้  หมูท่ี ่ 6      

 ปรมิาณงาน     โดยท ำกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  ผวิจรำจรกวำ้ง  5.00  เมตร   

ระยะทำง  86.00 เมตร  หนำ 0.15  เมตร ไหล่ทำงเฉลีย่ขำ้งละ  0.50  เมตร   

ตำมแบบแปลนทีอ่งคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถ ำ้พรรณรำก ำหนด    

 งบประมาณ      359,000.-  บำท   

 วนัเริ่มสญัญา    11   มกรำคม   2563   วนัสิ้นสุดสญัญำ  9  กมุภำพนัธ ์  2563      

 ผูร้บัจา้ง    หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   นอ้มอบุลก่อสรำ้ง 

 ผูค้วบคุมงาน    นำยจริศกัดิ์    แกว้คุม้ภยั   ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  

  คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

1. นำงสำวสุดำทพิย ์ ไกรสทิธิ์     นกัวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร              ประธำนกรรมกำร 

2. นำงกสมิำ    ดวงมำก     นกัจดักำรงำนท ัว่ไปช ำนำญกำร           กรรมกำร 

3. นำงสำวสุนนัทำ    ลอ่งสกลุ     นกัวชิำกำรเงนิและบญัชชี ำนำญกำร กรรมกำร 

   

 

๑.  เสำ  พื้นป้ำยทำสเีขยีวท ัง้ ๒ ดำ้น ใชส้นี ำ้มนั ก่อนทำสจีรงิใหท้ำสกีนัสนิมก่อน ๒ ครัง้ 

๒.   ตวัหนงัสอืสขีำว 

๓.  ขนำดตวัหนงัสอืก ำหนดตำมควำมเหมำะสม ขอ้ควำมตำมแบบที่ก  ำหนดขำ้งบน 

๔.  แผ่นเหลก็ ขนำดกวำ้ง  ๑.๒๐ เมตร  ยำว ๒.๔๐ เมตร 

๕. จดุก่อสรำ้งป้ำยก ำหนดตำมควำมเหมำะสม ใหส้ำมำรถมองเหน็ไดช้ดั 

                 

หมำยเหต ุ ผูร้บัจำ้งจะตอ้งด ำเนินกำรตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน ๗ วนันบัถดัจำกวนัลงนำมในสญัญำจำ้ง 

 
 

1.20  เม
ต
ร 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

เรื่อง   การประชาสมัพันธ์ก้าหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บา้นนายเจริญ หมู่ที่  10 

------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ได้ด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านนายเจริญ หมู่ที่  10  ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท้าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  130.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  
0.30  เมตร  ตามสภาพพื นที่หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  520.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ ้าพรรณราก้าหนด  ตามสัญญาจ้างเลขที่  CNTR-0084/62   ลงวันที่ 18   กุมภาพันธ์  25622  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง  
นั น 

      บัดนี  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ในวันที่   27   กุมภาพันธ์  2562  และประธานคณะกรรมการตรวจ
งานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อท้าการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่  1  มีนาคม   2562  เวลา 
10.45 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั นองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
ทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป  

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   27  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2562 

 

 
      (ลงชื่อ) 

       (นายโสภณ          ผสม)     
                 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 
 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamganesh.com/all_gods/new/garuda/garuda3.jpg&imgrefurl=http://www.siamganesh.com/garuda.html&h=404&w=369&sz=64&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&tbnh=90&tbnw=82&prev=/search?q%3D%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&usg=__e41_FMEhnRnuUwLK-BpY073aNqk=&docid=hHHRI7NsBMvj9M&hl=th&sa=X&ei=n_t0UMulLIbNrQeu7YCwCw&ved=0CCwQ9QEwAQ&dur=860


 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา.................................................................................................   
ที่  ..................................................................  วันที.่.......23    กรกฎาคม    2561.................. 
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

เรื่องเดิม 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา ได้เห็นชอบให้ด้าเนินการจัดจ้างโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบภูเขาถ ้า(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9 ต้าบลถ ้าพรรณรา อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช    ต้าบลถ ้าพรรณรา อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  และได้มีค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยดังนี  

 นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล       ประธานกรรมการ 
 นำยชยัอนนัต ์   บญุประเสรฐิ นิตกิรปฏบิตักิำร         กรรมการ 

 นางสาวฐิติมา     ทิพยท์อง นักวิชาการจัดเก็บเงินรายได้ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 นายบุญชม        ขวัญรักศรี ประชาคมหมู่ที่  9         กรรมการ 
 นายประสิทธิ์       ไกรสิทธิ ์ ประชาคมหมู่ที่  9         กรรมการ 

ข้อเท็จจริง 
เนื่องจาก นำยชยัอนนัต ์   บญุประเสริฐ นิตกิรปฏบิตักิำร  หนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มี

ภารกิจไปอบรมไม่ได้มาปฏิบัติงาน ดังนั น เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ/งานจ้างดังกล่าว ด้าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ดังนี   

 นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล       ประธานกรรมการ 
 นางณัฐชยา        การะศรี      หัวหน้าส้านักปลัด                  กรรมการ 
 นางสาวฐิติมา     ทิพยท์อง นักวิชาการจัดเก็บเงินรายได้ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 นายบุญชม        ขวัญรักศรี ประชาคมหมู่ที่  9         กรรมการ 
 นายประสิทธิ์       ไกรสิทธิ์ ประชาคมหมู่ที่  9         กรรมการ 

 
ข้อพิจารณา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
                                                                    (นางสาวอุไรวรรณ    สวัสดี) 
                  นักวิชาการพัสดุ 



 
      ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
        ..................................................................... 
        ..................................................................... 
 
         (นางกาญจนา     สโมสร) 
            ผู้อ้านวยการกองคลัง 
 

 ความเห็นปลัด/... 
-2- 

 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
      ....................................................... 
      .....................................................  
 
               (นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
  (    )  อนุมัติ 
  (    )  ไม่อนุมัติ.............................................. 
 

     (ลงชื่อ) 
             (นายโสภณ    ผสม) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ส้าเนาคู่ฉบับ- 
 
 

ค้าส่ังองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
ท่ี        /๒๕61 

เรื่อง    แต่งตั งคณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ(งานจ้าง) 
............................................................... 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา จะด้าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเลียบภูเขาถ ้า(ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9 ต้าบลถ ้าพรรณรา อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    โดย
ด้าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 70 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อย
กว่า 350 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  จึง
ขอแต่งตั งบุคคลรายชื่อต่อไปนี เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ดังนี  

 นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล       ประธานกรรมการ 
 นางณัฐชยา        การะศรี      หัวหน้าส้านักปลัด                  กรรมการ 
 นางสาวฐิติมา     ทิพยท์อง นักวิชาการจัดเก็บเงินรายได้ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 นายบุญชม        ขวัญรักศรี ประชาคมหมู่ที่  9         กรรมการ 
 นายประสิทธิ์       ไกรสิทธิ์ ประชาคมหมู่ที่  9         กรรมการ 

  ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   30    เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.๒๕61 

 

(นายโสภณ      ผสม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


