บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
ที่ อย 77003/
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง รายงานขออนุมตั ิจา้ งเหมาโครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านนางดารณี ชโลธร หมู่ที่ 8
ตําบลนาคู (งบประมาณกองช่างฯ)
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
ด้วยองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู จะดําเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนดิน
สายบ้านนางดารณี ชโลธร หมู่ที่ 8 ต.นาคู จํานวน 1 โครงการ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 และ
กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาํ
ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผูต้ รวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 จึงขอ
รายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเป็ นที่ตอ้ งจ้าง คือ ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ที่มีสภาพถนนเป็ นหลุม
บ่อ ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจร ไป- มา และขนส่ งพืชผลทางเกษตร ได้สะดวกยิง่ ขึ้น
2. รายละเอียดที่จะจ้างคือโครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านนางดารณี ชโลธร หมู่ที่ 8
ต.นาคู ต้องการจ้างเหมาลงหิ นคลุกถนนดินลูกรัง ระยะทางยาว 800 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรื อมีปริ มาณหิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 378 ลูกบาศก์เมตร เริ่ มบริ เวณบ้านนา นาง
ดารณี ชโลธร ถึงบ้านนา นางลําดวน อังกีรัตน์ รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต.นาคู กําหนด พร้อมป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างเป็ นเงิน 186,000 บาท
4. วงเงินงบประมาณคงเหลือ ที่จะขอจ้างครั้งนี้ 700,000 บาท ( โอนเพิม่ งบประมาณ สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 , โอนเพิ่มงบประมาณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
5. กําหนดเวลาที่ตอ้ งการจ้างภายใน 10 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง
6. ซื้ อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรื อให้บริ การ
ทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามเสนอ

-2จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมตั ิให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็ นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผูค้ วบคุมงานจ้าง และใช้
บันทึกนี้ทาํ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. นางพัทธ์ธีรา ธี รธนกุลไพศาล หัวหน้าสํานักปลัด
ประธานกรรมการ
2. นายสุ พฒั น์
การสมพจน์ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
กรรมการ
2. นายทัพนันทน์ กาญจนภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
ผูค้ วบคุมงานจ้าง
-นายวรวุฒิ สร้อยทอง ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่
ลงชื่อ
(นางรจนา พูลเปี่ ยม)
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ
วันที่.................................................
เจ้าของงบประมาณรับทราบ

(นายวรวุฒิ สร้อยทอง)
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
วันที่..........................................
ทราบ
(นายวีระวัฒน์ ปิ่ นทอง)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
วันที่ ..................................................

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวลภัสรดา ในจิตร)
ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
รักษาราชการแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ ..............................................
ทราบ

(นางสาวลภัสรดา ในจิตร)
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
วันที่..............................................

เห็นชอบ/อนุมตั ิ

(นายฉลอง คงสัมฤทธิ์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
วันที่ .............................................

ตาราง ปปช.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้ างก่ อสร้ าง
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านนางดารณี ชโลธร ม.8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาคู
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 186,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านนางดารณี ชโลธร หมูท่ ี่ 8
ต.นาคู ต้องการจ้างเหมาลงหิ นคลุกถนนดินลูกรัง ระยะทางยาว 800 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00เมตร ลงหิ น
คลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรื อมีปริ มาณหิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 378 ลูกบาศก์เมตร เริ่ มบริ เวณบ้านนา นาง
ดารณี ชโลธร ถึงบ้านนา นางลําดวน อังกีรัตน์ รายละเอียดตามแบบที่ทาง อบต.นาคู กําหนด พร้อมป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็ นเงิน 186,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ปร. 4
5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายวรวุฒิ
สร้อยทอง
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวเรณู ร่ มโพธิ์ ทอง ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกรรมการ
6.
3 นายเอนก เขียวฉอ้อน ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ /เลขานุการ

