
 

                                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  

ที ่ นม  97402 / 2560                       วันที ่ 17  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2560 

เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน   บ้านหลุ่งจาน  หมู่ที่ 7 ต าบลหันห้วยทราย  

         อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา   
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

           ดว้ย  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  มีความประสงค์จะด าเนินการจ้างเหมา  
โครงการซ่อมแซมถนนดิน   บ้านหลุ่งจาน  หมู่ที่ 7 ต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
(โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2560) ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนต าบล              
หันห้วยทราย  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่องแจ้งให้ด าเนินงานตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ 2560 และบันทึกข้อความ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ที่ นม  97403/2559           
ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่องส่งรูปรายการประมาณราคา  รายละเอียดแบบแปลนข้อก าหนดสัญญา ตามโครงการ
ซ่อมแซมถนนดิน บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 ต าบลหันห้วยทราย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  นั้น 
 
 

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ใคร่ขออนุมัติด าเนินการจัดจ้าง  ตาม
รายการดังนี้ 

1.เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องจ้าง  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ที่ได้รับความเดือดร้อน ในการสัญจรไปมา 
 

2.รายละเอียดของการจัดจ้าง  ด าเนินการ ซ่อมแซมถนนดิน  บ้านหลุ่งจาน  หมู่ที่ 7 ต าบล          
หันห้วยทราย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ปริมาณงาน 
   ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร มี

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร 
            ช่วงท่ี 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 697.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร มี

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,394.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ก าหนด)  

 

                   3.ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการที่เคยจัดจ้างครั้งหลังสุด       
          ตามรายงานคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 223,362.-บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสาม

ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
                   4.วงเงินที่จะจ้าง  จ านวน 200,400.- บาท ( สองแสนสี่ร้อยบาทถ้วน ) ตั้งจ่ายจากงบประมาณ
จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี พ.ศ . 2560 
 

                    5.ก าหนดเวลาที่จะต้องจ้าง  ภายใน  60  วัน  นับจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง   
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  6.วิธีด าเนินการ 

   จ้างโดยวิธีตกลงราคา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2535  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่10) พ.ศ.2558 ข้อ12(1) ข้อ13 และข้อ 32 และ
อ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2 /ว 6046 ลว.12 ตุลาคม 2558, หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 2464  ลว.10 พฤศจิกายน 2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  มท 0808.2 /ว 1856  ลว. 31  มีนาคม 2559  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)  
0405.2/ว315 ลว.16  สิงหาคม  2559 และหนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนมาก ที่ นม 0023.5 /ว 6797      
ลว.30 กันยายน 2559 โดยขออนุมัติจ้างเหมากับห้างหุ้นส่วนจ ากัดชัยวิวิธพร โดย นายชาตรี  ประสาร  เลขท่ี 105 
หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  

 

   7.ข้อเสนออ่ืน ๆ   เพ่ือให้การจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2539  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3,4 และ 5) พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่7)  พ.ศ.2545  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่10) พ.ศ.2558  ข้อ 27(7) ข้อ 28 ข้อ 30 ข้อ 64-65  และ
ข้อ 66 จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้  
 
 
 

                                        คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 

     1.นางสาวเดือนเพ็ญ   เสียมไธสง   ต าแหน่ง รองปลัด อบต.                        ประธานกรรมการ 
     2.นางสุภาวดี           จันค าวงษ ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   กรรมการ                              
     3.นางสาวสุพรรณี      อยู่ชุมพล   ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ                   กรรมการ 

 
 

ผู้ควบคุมงาน 
               1. นายภัทร    วงศ์ละคร  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง                  เป็นผู้ควบคุมงาน 
               2. นายชุมพล   ฉิมหล่า    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา             เป็นผูช้่วยผูค้วบคุมงาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเสนอ  
แนบท้ายมาพร้อมแล้ว  
 
 

     (นางอมรรัตน์    ดีนอก) 
           เจ้าพนักงานพัสดุ 

 

  
 
 

                      (นางสาวสิริมา   จันค าวงษ์) 
                                                                       หัวหนา้เจ้าพนักงานพัสดุ 
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล.................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  (นายเกริกพงษ์   จันประทักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  
  
                                                                                                                                                      

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     (   )   อนุมัติ    …………………………………………………. 
     (   )  ไม่อนุมัติ  เพราะ    ..........................................................  
                             

 
 

                                                                                     (นางบุญมี    จันค าวงษ์) 
                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย



 



 


